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�வ்வரலாற் ச்	 வ கள்	பதிந்த	பைடப்பிைன	பணம்	ெகா த் 	ப க்க	வாங்கிய
என்	இன	உணர்வளராகிய	உங்க க் ,	நன்றிகடந்த	மதிப் 	மிக்கேதார்
வணக்கத்ைத	 ன்ைவக்கிேறன்.

இப்பைடப் ’	பணம்	 கழ்	மரியாைத	இழப் 	பிரச்சைன	லாபம்	நட்டம்	என	எைத ேம
க தா ’	என்	இனத்தின்	இத்தைனவ ட	தவிப்பிைன,	நடந்தேதார்
ெப ங்ெகா ைமயிைன	பதி 	ெசய் ம்	ஒ 	ேநாக்கமாக	மட் ேம
பைடக்கப்பட் க்கிற .

மிக்க	தரமாக	ெசய் ,	அேதேநரம்	மிக	 ைறந்த	விைலயில்	யாவ ம்
ப க் ம்வண்ணம்	ெகா க்கேவண் ம்	என்பேத	எங்களின்	 	எண்ணமாக
இ ந்த .	.	என்	அன் 	உற களாகிய	தம்பிகள்	அகில ம்	பாரதித்	தம்பி ம்
அதற்கான	அதிகப 	அக்கைற ங்	ெகாண் 	இப்பைடப்பிைன	மிக	தரமாக
தயாரித் 	தந்த 	வ ங்காலத்தின்	நன்றிக் ரிய	ெசயலா ம்.		
தமிழ க் 	ஒ 	 யெரனில்	உலகின்	விளிம் வைரச்	ெசன் 	ேபாராடத்தக்க
உன்னதத்	தைலவ ம்,	இலக்கியப்	ேபார்வாள்	என் ப்	ேபாற்றத்	தக்க	ஆழமான
ேபச் த்	திற ம்,	பைடப் சார்	அக்கைற ம்	ெபா நல்	ேநாக்க ம்	ெகாண்ட’
சேகாதரத் வம்	நிைறந்த	அன் 	மனித மான’	ஐயா	தி 	ைவ.	ேகாபால்சாமி
அவர்கள்	தன 	பல	ேவைலகளின்	ெந க்கத்தி ம்,	தன்	இன	உணர்வின்	ஒற்ைற
ெவளிப்பாடாக	இப்பைடப்பிற் 	சிறந்தெதா 	அங்கீகாரத்ைத	அணிந் ைரயாக
தந் 	இவ்வரலாற் ப்	பதிவிற் 	ேம ம்	பலம்	ேசர்த்தைம	மிக்க	நன்றிக் ம்
நன்மதிப்பிற் ம்	உரியதா ம்.
அேதா ,	 ைவத்தின்	அரங்கந்தனில்	தன்	தமிழ்	வீச் களால்	காலத்திற் ம்
மைறயாத	தடம்	பதித் ச்	ெசன்ற	இலக்கியப்	 யல்	என் 	இவ்விடம்	ெப ைம டன்
அறியத்தக்க	மாமனிதர்	 லவர்	தி .	கங்ைக	மணிமாறன்	அவர்க க் ம்,
கண்ணீெரனச்	ெசாட் ய	எம்	இனத்தின்	ஒவ்ெவா 	 ளி	ரத்தத்ைத ம்	அதன்
இ க்கம்	 ைறயாமல்	எ த்தாக	உைறயைவத் வ ம்,	ஈரம்	 ைறயா
ைவரவரிகளின்	ெசாந்தக்	கவிஞர்	தி .	தீபச்ெசல்வன்	அவர்க க் ம்,	அவர்கள்
தந்த	இந் லிற்கான	அணிந் ைரயின்	ெபா ட் ’	காலத்தின்	நன்றிகள்	பல
நிைறந் 	கனக் ம்.

ேம ம்	என்	உற கேள,	தய ெசய் 	இைத	ப த் த்த ம்	மற்ற	 த்தகங்கைள



ப த் விட் 	ைவப்ப ேபால்	ேலசாக	அலமாரியில்	ைவத் விட்
மறந் விடாதீர்கள்.	இைத	மீண் ம்	மீண் ம்	ேவ 	யா க்ேக ம்	ப க்கக்
ெகா த் 	நம்	இனத்தின்	ேதைவக் ரியப்	 ரிதைல	நைமச்	சார்ந்த
அைனவ க் ம்	ஏற்ப த்திக்	ெகா ங்கள்.
ஏறத்தாழ	இவ்வ ட	ஆரம்பத்தில்	எ தி	 த்த	கைதயி .	ெவளிவ ம்	த ணம்
எம்	மக்கள்	ஒட் ெமாத்தமாய்	ெகாதித்ெத ந் 	ஒற் ைமைய	உலகிற்
பைறசாற்றிக்	ெகாண் ப்ப 	பார்க்கப்	ெப மிதமாக	உள்ள .	எனி ம்,	இன் ம்
நாம்	ஆங்காங்ேக	பல	காரணங்கைள	ைகயில்	அடக்கிக்	ெகாண் 	நக ம்
காலத்தின்	மீ 	பிரிந்ேத	எறியப்	பட் க்கிேறாம்	என்பைத	 	நிைனவில்
ெகாள் ங்கள்.

தைன	எரித் 	வி தைல	தீபேமற்றிய	சேகாதரர்	 த் க்	 மரன்,	மற் ம்	சேகாதரி
ெசங்ெகா யின்	இன	உணர்விைன	இன் ம்	ஒவ்ெவா வ க் ள் ம்	தீெயன
பற்றி	எரியச்	ெசய் ’	கண்ெணதிேர	நாைள	மலரவி க் ம்	எஞ்சிய	மக்களின்	ஈழ
வி தைலயிைனக்	கண் 	ேபரானந்தம்	ெகாள் ம்	அறவழிப்	ேபாராளிகளாய்
அத்தைனப்	ேப ம்	இ ங்கள்.	நம்	ேநாக்கம்	ேபாராட்டமல்ல,	ஆங்காங்ேக
இரண்டாம்பட்சமாக்கப்	பட்ட	இனத்திற்கான	ஒற்ைற	வி தைல.	நம்	ேநாக்கம்
யாைரேயா	எதிர்ப்பேதா	யாைரேய ம்	வீழ்த் வேதா	அல்ல;	நமக்கான	ெவற்றி
எ ெவன் 	 ரியைவப்ப ,	நம்	ேதைவைய	அவர்க க் 	உணர்த் வ ,	நாம்	பட்ட
அ கைள,	நம்	வலிகைள’	இத்தைன	வலித்த 	பாெரன் க்	காட் 	நம்	நியாயத்ைத
மட் ேம	ேவண் வ .

அதற்காக,	உயிர்வி வ ம்	அத்தைன	 ச்சமல்ல	உற கேள.	நம்	உயிர்	என்ப 	நம்
இனத்திற்கான	ேபரா தம்	என் க்	ெகாள் ங்கள்.	உயிரா தம்	ஏந்திக்	ெகாள்வ
உயர்	ேபாராட்டத்தின்	ேபரிழப்ெபனப்	 ரிந் க்	ெகாள் ங்கள்.	எவ்வழியி ம்
தற்ெகாைல	ெசய் க்	ெகாள்வ 	தவ 	என்பைதக்	கடந் 	அ 	நமக்கான
ஈ ெசய்ய	இயலா	ேபரிழப் 	என்பைத ம்	உணர்ந் 	தன்	உரிைமக்ெகன்
ேநர்வழியில்	நின் 	ஒட் ெமாத்தப்	ேப ம்	ேபாராட	 ற்ப ங்கள்
இந்நாவலின்	ஒற்ைற	ேநாக்கேம	அ தான்,	உணர் 	ப த் வ .	பின்	அதன்வழி
நின் 	அறவழியில்	சிந்திப்ப .	சிந்தித்தலில்	தீர் 	இ ெவன் 	உணர்ந் 	பின்
அதன்	ெவற்றிக்ெகன,	எல்ேலா க் ம்	ெபா வான	நீதியின்கண்	நின்
அைனவ மாய்ப்	ேபாரா வ .	ேபாராட்டத்திற்கான	கர்ஜைனைய	அத்தைனப்
ேப ம்	 நின் 	தன்	ஒற்ைறத்	தமிழினத்தின்	 ரலாய்க்	ெகா ப்ப .	ஆக,

வில்	நாம்	ைகயிெல க் ம்	அந்த	ஒற் ைம	எ ம்	ஆ தேம	இந்நாவல்
பயணிக் ம்	ெமாத்த	இத்தைன	 ரத்தின்	ஒற்ைறச்	சாரமா ம்.

ெபா வில்,	இப்பைடப்பின்	கைதக்	ேகார்ப் க்கள்	கற்பைனேய	என்பைத ம்
இவ்விடம்	ெசால்லிக்	ெகாண் ,	அேதேநரம்,	கைதக்கான	க 	மற் ம்	பல



சம்பவங்கள்	உண்ைமயில்	நடந்ததாக	என்ெனா 	பயணத்தில்	நண்பர்கள்	சிலர்
ெசால்லி	அ ைதைவக ம்	ஆங்காங்ேகச்	ெசன் 	நிைறயப்	ேபைர
இதன்ெபா ட் 	விசாரித்தறிந்த	உண்ைமச்	சம்பவங்க ம்,	பின்	பலர்	வந்
என்னிடம்	நடந்தைவகைளக்	 றி	அ தைவக ேம	இங்ேக	உலகின்
பார்ைவக்ெகன	நாவலாக்கப்	பட் 	நீதி	ேகட் 	நிற்கிற .		

எனேவ	இ 	ஒ 	கைத	மட் மல்ல,	ஒ 	இனத்தின்	அழிவிைன,	அ ைமத்
தனத்திைன	எதிர்த் 	சிந்திக்க ம்,	யா க் ம்	ேநாகாமல்	எம்	உற களின்
இத்தைனக்	காலப்	ேபாராட்டத்திைன	ெவல்ல ம்,	வி தைல	ெப ச்ைச
ஒட் ெமாத்தமாய்	இ த் விட ம்’	நடந்த	உண்ைமகைள	ெசய்தி	வழியாக ம்,
இைணய	உதவிகளா ம்	திரட் 	வரலாற் 	உண்ைமகேளா 	பின்னிப்	 ைனயப்	பட்ட
பைடப்ேப	இ .	

இவ்வரலாற் 	நாவலில்	வ ம்	கால	அள கெளல்லாம்	ப த்த	சில	இைனய
த்தகங்களின்	ப ம்	ேம ம்	அைவகைளப்	பற்றி	இயன்றவைர	விசாரித் ம்,
அவசியமானவர்கைள	சந்தித் ேம	எ தப்	பட் க்கின்றன.	தவிர,	 ரட்சி	என்
வந் விட்டால்,	இச்	ச க	நன்மாற்றத்திற்ெகன	தன்	உயிர்விட ம்	தயாரா ம்
மாணவர்களின்	தின்ம	நிைலைய	இந்நாவலின்	சில	காட்சிகளில்	பைடப்பின்
நைடேயாட்டத்திற்ேகற்ப	அைமந்தி க்கிேறாம்.	அ 	கண் ப்பாக	வன் ைறயாக
சிந்திக் ம்	ேநாக்கத்தில்	எ தப்	பட்டதல்ல	என்பைத ம்	இவ்விடம்
பதி ெசய்கிேறாம்.		
என்றா ம்,	இந்நாவல்	ெபா த்தவைர	அவரவர்	எண்ணப்ப 	நிைறய	மாற் க்
க த் கள்	இ க்கலாம்,	மாற் 	ேயாசைனகள்	வரலாம்,	ம ப் க்	 ட	ெதரிவிக்க
ைனயலாம்,	அைத	அவரவரின்	எண்ணத்திற் த்	தக்க,	க த் 	சார்ந்த,	வலி

சார்ந்த,	அ பவம்	சார்ந்த,	அறி ம்	ெதளி ம்	சார்ந்த,	அக்கைறயின்
ேகாணத்திற் த்	தக்கதான	ஒ 	 தந்திரம்	என்ேற	எ த் க்ெகாள்ேவாம்.
எ வாயி ம்,	இ வைர	இழந்தைவகைள	கடந் 	எஞ்சிய	மக்க க்ேக ம்	வளம்
ேசர்க்கக்	 ய	எண்ணங்கைள	சிந்திக்க	ைவக் ம்	‘ஒ 	இனத்தின்	வி வின்
சிந்தைனக்கான	 ண் தைல	ஏற்ப த் ெமா 	ெபாறி	மட் ேம	இ ’
என்பைத ம்	ெதரிவித் ,	நடந்த	இழிெசயல்கைள ம்,	என்	இன	மக்க க்
இயற்றப்	பட்ட	ெகா ைமகைள’	ெகா ர,	மனித	தன்ைமயற்ற	ெசயலிைன
பதிவாக் ம்	ெபா ட்டாக ம்,	உண்ைம	நிகழ்வின்	 	ஒ ேவைள	இக்கைதயில்
வ ம்	 விைனப்	ேபால்	நடந்தி ந்தா ம்	பிற	ேதசங்க க் 	இதனால்
நட்டமில்ைலேய	என்பைத	எல்ேலா க் ம்	ெதரிவிக் ம்	வண்ண ம்,	உடனி ந்ேத
சதி	ெசய்ேவா க் 	எங்களின்	ேதைவ	இ மட் ேம	என் 	அறியப்	ப த் ம்	ஒ
ேயாசைனயாக ம்	 ட	இக்கைதயின்	ேநாக்கமி ப்பதன்றி	ேவ 	எந்த
எண்ண மில்ைல’	என்பதைன	இ வைர	எைனத்	ெதாடர்ந் 	ப த் 	க த் ப்



பரிமாறி	ஆதர 	நல்கிவ ம்	நல் ள்ளங்க க் ம்,	உலகலாவி ள்ள	அன் த்
தமி ற க க் ம்,	இைணயத்	தள	ேதாழைமக க் ம்,	பிற	அச்
இதழ்க க் ம்	ெதரிவித் ,	நன்றி	பாராட் 	நிைற 	ெசய்கிேறன்.

	

	

தாய்	ப த் விட் 	எப்ெபா ம்	ேபால்	க த் க்கைளப்	பகிர்ந் க்
ெகாள் ங்கள்.	ஒ ேவைள	எங்ேக ம்	வலித்தால்;	வி விற்ெகன	சிந்தி ங்கள்.
ஈழ	மக்களின்	 	வி தைலக்ெகன	உலக	தமிழர்கேள	ஒன் 	ப ங்கள்.	
	

வித்யாசாகர்	
www.vidhyasaagar.com		

(12	�������	2011)	
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��ற் 	வீசிடாத	வான்	கிழித் ,	ப ைம	 த்தி ந்த	தைரேநாக்கி	விைரந்த 	நான்
பயணிக் ம்	அந்த	ஸ்ரீலங்கன்	விமானம்.	

என்	தாயின்	ம 	ெதா ம்	உணர்வில்	–	விமானம்	ெந ங்க	ெந ங்க	ஆைச	 ரித் ,
வாசலின்	 ன்வந் ,	தைரயிறங்கிய ம்	திறக்கவி க் ம்	கத 	ேநாக்கிச்
நின் க்ெகாண்ேடன்.	விமானம்	அறிவித்தி ந்த	ேநரப்	ப 	தாமதமின்றி	ெகா ம்
விமானதளம்	ேநாக்கி	தைரயிறங்கிய .

விமானப்	பணிப்ெபண்	ஒ வள்	அவசரமாக	என்ன கில்	ஓ வந் ,	விமானம்
தைரயிறங் ைகயில்	அமர்ந் க்	ெகாள்ளேவண் ம்	நிற்கக்	 டா ெயன்
கட்டைளயிட்டாள்.
என்	ேதசத்தின்	 வாசக்	காற்றிைன	 தன்	 தலாக	 வாசிக் ம்	த ணத்திற்
காத்தி ப்பவனாய்,	இரண் 	ைககைள ம்	இ க்கி	கட் க்ெகாண் 	ஜன்னலின்
வழிேய	ெகா ம் 	நகரத்தின்	இயற்ைக	வளங்கைள	பார்தாவேர;	அ கிலி ந்த
இ க்ைக	ஒன்றினில்	அமர்ந் க்	ெகாண்ேடன்.

சற் 	ேநரத்தில்	விமானம்	விமானநிைலயத்திலி ந் 	சற் 	 ரத்திேலேய
நின் விட,	எல்ேலா ம்	அவசர	அவசரமாக	தற்காலிக	ப க்கட் ன்	வழிேய	இறங்கி
அங் 	ெவளிேய	நின் 	ெகாண் ந்த	ஒ 	ேப ந்தி ள்	ஏறிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.,	நா ம்	ெமல்ல	நகர்ந் 	என்	ஈழத் மண்ணின்	தைரைய
பார்க்ைகயில்	 தல் தலாய்	தன்	தாைய	பார்க் ெமா 	 ழந்ைதயிைனப்	ேபால்
பார்த் க்ெகாண்ேட	இறங்கிேனன்.

ேமலி ந் 	கீழிறங் ைகயில்	உள்ேள	ஒ 	படபடப் ப்	பற்றிக்	ெகாண்ட .		‘ஏேனா
என்	தாயின்	தைலேமல்	பாதம்	பதிக்கப்	ேபாகிேறாேமா	எ ம்ேபால்	ஒ 	தைனமீறிய
மரியாைத	வந்த .	என்	தாய்மண்ணின்	உடல்	ெதாட் ப்	 ரிக்கப்	ேபாகிேறாேமா
எ ம்	படபடப் 	எனக் ள்	எ ந்த .

பின்னால்	வ பவர்கள்	என்	தயக்கம்	பார்த் 	நகர்ந் 	எைன	கடந் 	 ன்ேன
ெசன் 	விட,	நான்	தைர	ெதா ம்	 ன்	சற்றமர்ந்தவா 	கீேழ	 னிந் 	 தலில்
தைரெதாட் 	ஒ 	 ளி	மண்ெண த் 	என்	தமிழீழத்	தாேய	என	கண்களில்
ஒற்றிக்	ெகாண் 	‘கால்	பதித்ேதன்.	அ கில்	எைன	கடந் 	ெசன்றவர்	ஒ வர்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேபானார்.

அைத	பற்றிெயல்லாம்	எனக் 	ேயாசிக்கேவத்	ேதாணவில்ைல.	உள்ேள
இம்மண்ணின்	வி தைலக்ெகன	இத்தைன	வ டங்களாய்	சிந்திய
ரத்தமைனத் ம்	ஒ 	ெநா 	மண்ைணத்	ெதாட்ட ம்	எனக் ள்ேள	 ட்



ளிர்ந்த .

ெவ 	நாளின்	ஆைச	இ .	ஈழத்திற் 	வரேவண் ெமனக்	காத்தி ந்த
ெவ நாளின்	கன 	இ .	எப்ப ேயா	இன் 	அ 	நிகழ்ந் விட்ட	மகிழ்வில்
திைளத் 	நடக்கிேறன்..

‘எங்ேகா	என்ேறா	பிரிந் 	ேபான	உற களின்	ஸ்பரிசம்	என் ள்ேள	பட,	ஊெரல்லாம்
ற்றியைலந்த	நான்	இன் 	எனக்கான	ஒ 	ேதசத்தில்	கால்	பதித் விட்டதாய்

எண்ணி	மகிழ,	என்	இத்தைன	வ ட	காத்தி ப்பிற் 	எனக் 	ெவ மதியாகக்
கிைடத்த 	ெவ ம்	நான் 	மணி	ேநரத் 	தங் ம்	அவகாசம்	தான்.
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��ெனா 	லண்டன்	ெசல்லவி க் ம்	பயணி.	இைடயில்	நான் 	மணிேநரம்
ெகா ம் 	விமானத்தில்	விமானம்	தைரயிறங்கி	காத்தி க்கேவண் ெமன்ப
ஸ்ரீலங்கன்	விமான	நிர்வாகத்தின்	பயணத்	திட்டம்.	அதன் லம்	என்	தமிழீழ
ேதசத் 	மண்ணிைனத்	ெதாட் க்	கடந் 	ேபாக	இந்த	பதிேன 	வ ட
ெவளிநாட் ப்	பயணத்தில்	இன் தான்	இப்ப 	ஒ 	வாய்ப்பைமந்த .	

விமான	நிைலயம்	மிக	 த்தமாக ம்,	காண	கலாச்சார	பார்ைவ
ெபா ந்தியதாக ம்,	 த்தர்	இ ந் ச்	ெசன்ற	வாசத்ைத	காற்றில்	மிச்சம்
ைவத் க்ெகாண் ம்	‘மிக	அழகாகக்	காட்சியளித்த .

ஒ 	பரவசத்ேதா 	இயற்ைக	வளம்	ெபா ந்திய	அந்த	அழகிய	ெகா ம்
நகரத்தின்	நாலாப் ற ம்	 ற்றிப்	பார்க்கிேறன்.	கண்ணா களின்	வழிேய
ெதன்ப ம்	மைலப்பாங் 	பிரேதசங்க ம்;	மரங்களின்	ஏற்றயிறக்க
அைமப் க்கேளா 	கண்ைணப்	பறிக் ம்	ப ைமயின்	ெகாள்ைள	அழ ம்	ஒ
ரசைனயான	மனப்பான்ைமக் 	எைன	இட் ச்	ெசல் ம்	காட்சிகைள ம்	கண்
அத ேட	என்	 தாைதயர்	வாழ்ந்த	ெப ைமைய	எல்லாம்	எண்ணி
நிைறவைடந் க்	ெகாள்கிேறன்.	அ த்த	ஒ 	அைர	மணி	ேநரத்திற் ,
இங் மங் மாய்	விமான	நிைலயத்தி ள்	 ற்றித்	திரிந் விட் ,	எங்ேக ம்
அைமதியாக	உட்கார	எண்ணி,	ஆட்கள்	 ைறவாக	உள்ள	ஓர்	அைமதியான
இ க்ைகப்	பார்த் 	அமர்ந் 	ெகாண்ேடன்.

மனதிற் ள்,	வ வதற் 	 ன்	நடந்த	அத்தைன	நிகழ் க ம்,	ஒவ்ெவான்றாய்
நிைனவில்	வந் 	இைழேயா க்	ெகாண் ந்தன.	ஏேதா	ெபய க் 	வாழ்வதாய்
எண்ணிக்	ெகாள் ெமா 	நிைறவில்லா	வாழ்க்ைகதாேன	இந்த	ெவளிநாட்
வாழ்க்ைக.	ேபான	மாதம்	இந்ேநரெமல்லாம்	‘என் 	என்	ஊ க் ப்	ேபாய்	என்	ஊர்
உற 	மக்கேளா 	நா ம்	ஒன்றாகப்	 ழங்கிக்	கிடப்ேபேனா	என் 	ஏங்கிக்
கிடந்ேதன்.

பின்,	வி ைற	கிைடத் 	ஊ க் 	ெசன் 	யாைர	பார்த்ேதன்	யாைர	பார்க்க
வில்ைல,	என்ன	ெசய்ேதாம்,	என்ன	ெசய்யவில்ைல	என் 	 ட	ேயாசிக் ம்	 ன்,
ஒ 	மாத	வி ைற	 ந் ,	என்	ைக	பி த்த த	உற கள்	நண்பர்கள்	என
எல்ேலாைர ம்	விட் விட் 	இப்ப 	தனிேய	வந்தமர்ந் க்	கிடப்ப ம்,	மீண் ம்	ஊர்
ெசல்லவி க் ம்	அந்நா க்காய்	வ டங்களிரண் ைன	ேநாக்கிக்	காத் க்
கிடப்ப ம்	‘ச்ச..’	ஓர்	வாழ்வா	ன் 	ேதான்றிய .

உண்ைமயில்	ெவளிநாட் ல்	வா ம்	நாெமல்லாம்	‘எைதேயா	இழக்கிேறாம்,	ஏேதா
கிைடக்கிறெதன் ;	அவ்வள தான்	நம்	வாழ்க்ைக.	ேவெறன்ன	ெசால்ல,



வாழ்க்ைக	 ம்	இப்ப த்	தான்	நாெமல்லாம்	ேபாெலன் 	உள்ேள	மனம்	ெநாந் ,
கண்ணிைம	நைனய,	அக்கம்பக்கம்	தி ம்பி	யாேர ம்	பார்க்கிறார்களா	என்
பார்த் விட் 	கண்கைள	 ைடத் க்	ெகாண்ேடன்.

கண்கள்	ெவறிக்க	சில	மணித் ளிகள்வைர	 ரத்தில்	காற்றினால்	ஆ க்
ெகாண் க் ம்	மரங்கைள	பார்த் க்	ெகாண் க்ைகயில்,	மீண் ம்
தனக் ள்ேள	தான்	ெநாந் ப்ேபாக	ேவண் தானி ந்த .	அங்ேக	வசந்த ம்	மரம்
ெச 	ெகா க ம்	இ க்கத்	தான்	ெசய்கின்றன,	ஆனால்	காற் 	வீ வைத
கண்ணா க் ள்ளி ந் 	பார்க்க	மட் ேம	நாம்	விதிக்கப்	பட் க்கிேறாம்.	நம்
வா ம்	வாழ்க்ைக ம்	இப்ப த்	தாேன;	எல்லாமி ந் ம்	இைடேய	பணம்	எ ம்	ஒ
கண்ணா 	எல்லாவற்ைற ம்	மைறத் க்	ெகாண்ட	வாழ்க்ைகதாேன	நம்
வாழ்க்ைக ம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாள்ள,	மன 	மீண் ம்	விக்கித்த .

இனம்பாரா	வ த்தத்தில்	கண்கைள	 க்	ெகாள்ள,	எேதச்ைசயாய்	யாேரா
என்ைன	ேநாக்கி	வ வதாய்	உணர்ந் 	எதிர் றம்	ேநாக்கித்	தி ம்பிேனன்,	இரண்
ேபர்	ஆர்மி	காரர்கள்	 ப்பாக்கிேயா 	என்ைன	பார்த் 	ஓ 	வந் க்
ெகாண் ந்தனர்.	நான்	யாெரன் 	ஒ ேவைள	அவர்க க் த்
ெதரிந் ேபாயி க் ேமா	எ ம்	ஒ 	பதற்றம்	எனக் ம்	வந்த .
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� வ ம்,	என்ன கில்	வந் 	நின் 	 ப்பாக்கிைய	சரி	ெசய் 	ைவத் க்
ெகாண் .	யார்	நீ	என்றார்கள்.	லண்டன்	ெசல்லவி க் ம்	ஒ 	பயணி	என்ெறன்.
அப்ப யா	விமானச்	சீட் 	காட் 	என்றார்கள்,	காட் ேனன்.	கட சீட் 	காட்
என்றார்கள்,	காட் ேனன்.	அவர்க க் ள்	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த் ,	சிங்கள
ெமாழியில்	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.	

நான்	ஒன் ம்	 ரியாதவனாய்	அவர்கைளேய	பார்க்க,	ைபயில்	என்ன
ைவத்தி க்கிறாய்	பிரி	என்றார்கள்,	பிரித் 	உள்ேள	ைவத்தி ந்த	ம க்
கணினியிைன	காட் ேனன்.	சரி	சரி	ேபா	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெசால்லிவிட் ,
கத்ைத	சற் 	சந்ேதக	ெதானிேயா 	ைவத் க்	ெகாண் 	என்ைனப்	பார்க்க,

நான்	எங் ம்	ேபாக	வி ம்பவில்ைல,	என்	விமானம்	 றப்பட	இன் ம்	அவகாசங்கள்
உள்ளன	என்ெறன்.

அவர்கள்,	ஒன் ம்	ேபசிக்	ெகாள்ள	வில்ைல.	எப்ப ேயா	கிட	என்ப 	ேபால்	ஜாைட
ெசய் விட் ,	சட்ெடனத்	தி ம்பி	அவர்க க் ள்	என்னேவா	விவாதித் க்
ெகாண் 	வந்த	வழிேய	ேபாயினர்.	நான்	அவர்களின்	சிங்கள	ெமாழி
ரியாதவனாய்,	சற் 	பின்ேனாக்கி	தைலதி ப்பி	என்	இ க்ைகக் 	பின்னால்
இட் ந்த	கண்ணா க் ள்ளி ந் 	ெதரி ம்	என்	ேதாற்றத்திைனப்	பார்த்ேதன்.

வ ம்	அவசரத்தில்	ெவட்டாத	தா ம்,	அ த	கண்ணீரில்	நைனந் ;	பின்ன ம்
கவைலயில்	க வாத	 க ம்,	ஆங்காங்ேக	கசங்கிய	க ப் 	கலந்த	அடர்நீலச்
சட்ைட ம்,	ேதாளில்	மாட் வந்த	ம க்கணினிப்	ைப ம்,	எல்லாவற்ைற ம்விட;
பார்த்த	உடேன	ெதரி ம்	‘தமிழன்’	என் ம்	 க ம்தான்	அவர்களின்
சந்ேதகத்திற் 	காரணம்ேபாெலன் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்.

அவர்கள்	விமான	நிைலயத்தின்	ெவளிேய	தமிழைர	பார்க் ம்	பார்ைவயின்
நம்பிக்ைகயற்ற	தன்ைம;	விமான	நிைலயத்தின்	உள்ேள	‘ெதள்ெளனத்	ெதளிந்த
நீர்ேபால்’	 ரிந்த .	எம்	நிைல	என் 	மா ம்	இைறவா	என்ெறண்ணி	கண்கைள
அ ந்த	 ,	பின்னால்	தைல	சாய்த் க்	ெகாண்ேடன்.

ேநற்ைறய	ஞாபகங்கள்	மீண் ம்	வந் 	நிைனைவத்	தீண் ன.	ேநற் 	விமான	சீட்
வாங்கச்	ெசன்ற ம்,	வாங்க	ெசன்ற	இடத்தில்	இந்த	ேதசம்	பற்றி	ேபசிக்
ெகாண்ட ெமல்லாம்	நிைனவிற் 	வர,	கிராமத் 	ந ேவ	அமர்ந் 	ெவளிநா
ேபாக	விமான	சீட் 	பதிந் க்	ெகா க் ம்	அந்த	அண்ணன்	ேமகநாத ம்
நிைனவிற் 	வந்தார்.
அவர்	ஈழம்	பற்றி ம்	அதற்கான	ேபாராட்டம்	பற்றி ம்	இன்ைறய	நிலவரங்கள்



பற்றி ெமல்லாம்	ேபசிய ,	ேகட்ட ,	நான்	ேகாப ற்ற 	பின் 	ைக க்கிப்
பிரிந்த 	என	எல்லாம்	ஒவ்ெவான்றாய்	ேகார்ைவயாக	நிைனவில்	வந்த .

தி ெரன	யாேரா	எதிரில்	நிற்ப 	ேபால்	ெதரிய,	பட்ெடன	கண்கைள	திறந்ேதன்,
ேவ 	 ன் 	ஆர்மி	காரர்கள்	நின்றி ந்தனர்.	சற் 	பதட்டமாக	எ ந் 	நின்ேறன்..

பரவாயில்ைல	பரவாயில்ைல	அமர்ந் க்ெகாள்	என்றனர்.	பின்	சிரித் 	ைக க்கி
ெபயெரன்ன	என்றார்கள்,	சத்தியசீலன்	என்ேறன்.	எங்ேகயி ந் 	வ கிறாய்,
எங்ேகப்	ேபாகிறாய்	என்றார்கள்;	ெமாத்த	விவர ம்	ெசான்ேனன்.	ஒ மாதிரி
இ க்கிறாேய	பார்க்க;	உடம்பிற் 	ஏேத ம்	 யைலயா	என்றார்கள்.	இல்ைல,
வீட்ைட	நிைனத் க்	ெகாண்ேடன்,	அதான்	சற் 	வ த்தம்	என்ேறன்.	அதற்காக
கவைலப்	பட்டால்	பின்	மனிதன்	தன்	பயணத்ைத	உலக	எல்ைலவைர	எட் த்
ெதா வெதப்ப 	என்றார்கள்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைர	உலகேம	என்	வீட்டார்தான்
என்ெறன்.	‘உற கைளப்	பார்த் விட் 	பின்	பிரிந் வ வெதன்ப 	ெபரிய	வ த்தம்
தான்,	இரண் 	நாளானால்	சரியா ம்	கவைலபடாேத	என்றார்கள்.
அ வைர	அைமதியாக	நின்றி ந்த	 ன் 	ேபரில்	ஒ வர்,	இன் ம்	எத்தைன
மணிேநரம்	காத்தி க்க	ேவண் மிங்ேக	என்றார்.	நான்	மறதியாக	தமிழில்,	நான்
மணிேநரம்	என்ேறன்.	அவர்	மன்னிக்க ம்	எனக் 	தமிழ்	அத்தைன	சரிவர
ெதரியா 	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெதளிவாகச்	ெசான்னார்.	உடேன	அ கிலி ந்த
இ வ ம்	அவ டன்	ேசர்ந் 	‘நாங்கள்	சிங்களவர்கள்,	நீங்கள்	தமிழரா?’	என்
நயமான	ஆங்கிலத்தில்	ேகட் 	ெமன்ைமயாகப்	 ன்னைகத்தனர்.
நா ம்	மனிதரிைடேய	ேவற் ைம	காட் க்	ெகாள்ளேவண்டாேம	என்ெறண்ணி,
அப்ப யா	நல்ல 	நல்ல ,	விமானநிைலயம்	அழகாக	 த்தமாக	உள்ள ,
ஆங்காங்ேக	தமிழில்	 ட	எல்லாேம	எ தி	இ க்கிறேத	என்ெறன்.

அவர்கள்,	ஆம்	ஆம்,	தமிழ்	எம 	இரண்டாம்	ஆட்சி	ெமாழி	என்றார்கள்.	எனக்
அந்த	இரண்டாம்	என்ப 	சற் 	வலிக்கத்தான்	ெசய்த .	யாைர	வந் 	யார்
இரண்டாம்பட்சமாக் வ 	என்ெறண்ணிக்	ெகாண்டா ம்	அைத	காட் க்
ெகாள்ளேவண் ய	மனிதர்களல்ல	இவர்கள்	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் ,
அப்ப யா	மகிழ்ச்சி	என்ெறன்.

சாப்பிட்டாயா	என் 	ேகட்டார்கள்	பறி டன்	 வ ம்.	இல்ைல,	பசி	ெதரியவில்ைல
என்ெறன்.	ேதனீர்	ஏேத ம்	ேவண் மா	என்றார்கள்.	எ ந் 	அவர்களின்	ைக
பற்றிக்	ெகாண்ேடன்.	மிக்க	நன்றி	அதலாம்	ஒன் ம்	ேவண்டாம்,	மன 	ெகாஞ்சம்
கனத் 	கிடக்கிற ,	உங்களின்	உபசரிப் க்க க் 	நன்றி.	தனியாக
அமர்ந்தி ந்தால்	ேபா ெமன்ேறன்.

அவர்கள்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ைக	 க்கிவிட் ,	எங்களின்	விமானத்தில்
பயணிப்பதற் 	நன்றி,	மீண் ம்	அ த்த	பயணத்தில்	சந்திேபாம்	என்



ெசால்லிவிட் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	என்ைனக்	கடந் 	ேபாயினர்.	அதில்
ஒ வர்ேவ 	சற் 	 ரம்	ெசன் 	வைளவில்	தி ம் ம் ன்	நின் 	என்ைனத்
தி ம்பிப்பார்த் 	சிரித்தவாேற	ைகயைசத் ச்	ெசன்றார்.
பாைறக் ள்	நீரில்லாமல்	இல்ைல,	தமிழ க் த்	தான்	தக்க	இட ம்;	ேபாதிய
வி தைல ம்	இன் ம்	கிைடக்கவில்ைல	ேபால்’	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்..
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�ற் 	ேநரத்திற்ெகல்லாம்,	எைதஎைதேயா	ேயாசித் 	அைச	ேபாட்டவாேற	அயர்ந்
ேபானவனாக	கண்கைள	 க்	ெகாண் 	இ க்ைகயின்	மீ 	அமர்ந்தவாேற
சாய்ந் 	ப த் க்	ெகாள்ள,	ஊரில்	சந்தித்த	அந்த	அண்ணன்	ேமகநாதன்
நிைனவிற் 	வந்தார்.	அவேரா 	ேபசியெதல்லாம்	 ட	ஒவ்ெவான்றாய்
நிைனவிற் 	வந்தன.	ைககைள	ேமேல	உயர்த்தி	உடம்ைப	சற் 	 க்கி	எைன
ஆ வாசப்	ப த்திக்	ெகாண்ேடன்.	ஒவ்ெவான்றாய்	எல்லாம்	நிைனவில்	ஊரின…

“வாங்க	சத்யா..,	எங்க	ெசான்னீங்க	 பாய்தாேன”

“இல்ைலண்ேண,	லண்டன்	ேபாக ம்	 பாய்	வழியா	இ ந்தா ம்	பரவாயில்ைல”
“லண்டனா….,	என்ைனக் 	ேபாேனாம்..?”

“நாைளக் ண்ேண,	 ன்ேப	ெதாைலேபசியில்	அைழத் 	ெசான்ேனேன”

“ஓ..	மறந் 	ேபாேனன்யா…,	நீ	வ விேயா	மாட் ேயான் 	யார்	கண்டா…?”

“அெதப்ப ண்ேண	ெசால்லிட் 	வராம,	எப்ப ம்	எ க் றவக	தாேன..”

“சரி,	என்ைனக் 	ேவ ம்?”
“நாைளக் ..”

“நாைளக்கா??!!!!!!!	நாைளக் 	லண்ட க் 	சீட் 	இல்ைலன்
ெசான்னாப்பைலேயப் …”

“பா ங்கண்ேண..,	ேவ 	வழி	மாறி	ேபாற	மாதிரி	ஏதாவ 	இ க்கான் 	பா ங்க”
“ெசத்த	இ ,	நான்	எங்க	பார்க்கிற ,	ேகட் 	தான்	ெசால்ல ம்”
“சரி	ேகட் 	தான்	ெசால் ங்க..”

அவர்	சற் 	சலிப்பாக ம்	வீம்பாக ம்	ெகாஞ்சம்	பின்னால்	நகர்ந்
ெதாைலேபசிைய	எ த் 	நகரத் 	 ராவல்ஸ்	ஒன்றின்	ெதாடர் 	எண்கைள
அ த்தி	யாரிடேமா	ேபசினார்.	நலெமல்லாம்	விசாரித் ப்	பின்	விவரம்	ெசான்னார்.
இவ்வள 	 சலம்	விசாரிப்பதிேலேய	ெதரிந்த 	இவர்	எத்தைனப்	ேப க் 	இங்ேக
பயணச்	சீட் 	பதிந் க்	ெகா க்கிறார்	என் .

இ ந்தா ம்	எனக் ம்	இவைர	விட்டால்	ேவ 	வழியில்ைல.	நம்மால்	நகரத் 	 ரம்
வைரச்	ெசன் 	விமானச்	சீட் 	வாங்க	இயலா .	ேநர ம்	ேபா மானதாக	இல்ைல.
ேபான ைற	இவர்	எ த் க்	ெகா த்த	நம்பிக்ைகயில்	தான்	இம் ைற ம்
வந்ேதன்.	அதற் ள்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	இ ந்த	அவர்	என்	பக்கம்	தி ம்பி



ெதாைலேபசியின்	ஒ 	 ைனைய	ைகயில்	 க்	ெகாண் 	-

“ஸ்ரீலங்கா	வழியா	தான்	இ க்காம்	பரவாயில்ைலயா…?”	என்றார்.	கண்ணா
அவ ைடய	 க்கின்	ேமல்	இறங்கி	அவரின்	கண்கேள	என்ைன	ேகள்வி	ேகட்டன.
இ ந்தா ம்	ஸ்ரீலங்கா	என்ற ம்	ெகாஞ்சம்	பரபரப் 	 ய .

“ஸ்ரீலங்காவா!!!!!!!!!!!!!!!!?	பரவாயில்ைலயாவா!!!!!!!!!!!?	என்னண்ேண	நீங்க,
தாரளாமாக	ேபா ங்க,	 ண்ணியமா	ேபா ம்	உங்க க்ெகன்ேறன்.

“இல்ைலப்பா,	அங்க	ேவற	சண்ைட,	பிரச்சைன,	அ 	இ ன்றான்கேள	அதான்
ேகட்ேடன்”

“ஆமாம்,	சண்ைட	தான்,	காலங்காலமாய்	ேபாரா ம்	மண்ணிற்கான,	நம்	தமிழர்
உரிைமக்கான	ேபார்ண்ேண	அ ..	“

“அதான்,	அதனால	தான்,	ேவ மான் 	ேகக் ேறன்..,	ெபா வா	சிலேபர்
இலங்ைக	வழி	இல்லாம	ேபா ங்கன் 	தான்	ேகட் 	வாங் றாங்க”
“உண்ைமயாவா	ெசால்றீங்க???”
அவர்	ெதாைலேபசியில்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தவரிடம்	எதற்ேகா	சரிெயன்
ெசால்லிவிட் 	இைணப்பிைன	 ண் த் 	ைவத் விட் 	-

“உண்ைமையத்தான்	ெசால்ேறன்,	ெபாய்	ெசால்ல	எனக்ெகன்ன	ஆைசயா.
அவன்தான்	நம்மா ங்க	கிட்ட	சண்ைட	ேபா றானாேம	பிற 	அவேனாட
நாட் க் 	நாம்	ஏன்	வ மானம்	ேத 	தர ன் 	தான்”

“ஆமாம்ேண;	அ ம்	ேயாசிக்கேவண் ய	விஷயம்	தான்”

“இ ந்தா ம்	நம்ம	கிட்ட	வரேத	ஒன்ேனா	ெரண்ேடா	கஸ்டமர்தாேனப் ,	அ க
ேவணாம் 	ெசால் ம்..?	எ க்ேகா	என்னேவா	யார்	கண்டா,	ேபாவ	பயேமா
என்னேவா;	தமிழன் 	ெசால்லி	ஆர்மி	காரன்	அ ச்சிப்	 ட்டானா?”

அவர்	ெநக்கலாக	என்ைனப்	பார்த் 	கண்	சிமிட் னார்.	எனக் 	அந்த	கண்ைணப்
பார்த் 	ஓங்கி	ஒ 	 த் 	விடலாமா	என் 	ேகாபம்	வந்த .

“ஏன்	அப் 	உன்ைன	அ ச்சிப்	பி வான் 	பாக் றியா?”
“ேமல	ைகபட்டா	தைலய	தி வி;	தமிழன்னா	யா ன் 	காட் ேவன்”

“இந்த	வாய்	ஒண் தான்	தமிழ க் ”

“ஒட் ெமாத்த ம்	அப்ப 	இல்ைலண்ேண”

“ஒட் ெமாத்த ம்னா	?”

“உன்	ேபாராட்ட ம்	என்	ேபாராட்ட ம்	ேசாத் க் ம்	தன்	பிைழப் க் ம்	தான்,	



அவர்கள்	தமிழ்	ேதச	உணர் க்காக ம்;	தன்	வி தைலக்கா ம்
ேபாரா ற ங்கண்ேண	“

“இலங்ைக	காரங்களா…?	எல்லாம்	ஒ 	 ட்ைடயில	ஊறின	மட்ைட	தாேன?”

“என்னண்ேண	ேப ற	நீயி,	தமிழன்னா	உனக் 	என்ன	நீ ம்	நா ம்	மட் ம்
நிைனச்சியா?	உன்ைன	மாதிரி	என்ைன	மாதிரி	தன்	வயித் க் 	சா றவன்
நிைனச்சியா?	காலங்காலமா	தன ன் 	ஒ 	ேதச ம்,	தன்னிடமி ந் 	பறித் க்
ெகாண்ட	மண்ணின்	 தந்திரத்ைத ம்	வாங்க	ரத்த ம்	உயி ம்	ெகா த் ப்
ேபாரா ம்	ஒ 	இனம்..”
மண்ைணப்	பற்றி	மண் ரிைம	பற்றி	ேபச	எழ	சற் 	உணர்ச்சிவயப்	பட் ப்	
ேபாேனன்.	அைத ம்	அவர்	கண் பி த் 	விட்டார்	ேபால்.	“சரி,	அ க் 	நீ		ஏன்பா
இப்ப 	உணர்ச்சிவசப்	ப ற?”
“பின்ன	என்னண்ேண;	என்னேமா	நீங்க	நம்ம	 ழாய ச்	சண்ைட	மாதிரி
அ ங்கைள ம்	இைணத் 	ெமாத்த	தமிழைரேய	மட்டமா	ேப றீங்க”

“ேவெறன்னவாம்;	அவன்	சண்ைட	ேபாட்டா	நமக்கெகன்னப் ???”

“அண்ேண,	அ 	ஒ 	இனத்தின்	வி தைலக்கான	சண்ைடண்ேண?	அ ப
வ டமா	தன்	உரிைமகைள	மீட்பதற்காக	நடக் ம்	ேபார்	அ ..	“

“ஆமா	LTTE	–	க் ம்	ஸ்ரீலங்கா	கார க் ம்	சண்ைட	நடக் ம் வாங்கேள,
அதாேன”

“என்னங்க,	எல். . .ன் 	என்னேமா	யாைரேயா	ெசால்றா	மாதிரி	ெசால்றீங்க”
“ஆமா.	அவ ங்க	எல். . 	தாேன??????????”

“அப்ேபா	அவர்கள்	எல். . .ன்னா	நீங்க ம்	எல். . 	இல்ைலயா?”

“அட	ஏய்யா	ெவ ப்ப	கிளப்பற?	நான்	ஏன்	எல். . 	யாவ ம்?	என்ன	 ச்சி	உள்ேள
ேபாடற க்கா???	நீ	ஒ 	காரியம்	ெசய்யி;	இங்க	நம்ம	 னாவட்டம்	ெத
இ க் ல்ல	அ ல	ேபாயி	தைலயில	 க்கா 	ேபாட் க் 	ஒ 	ஸ்ரீலங்கா
ெபாம்பைள	இ க்கா,	அவகிட்ட	நீ	என்ன	எல். . .யான் 	ேக 	காரி	 ஞ்சில
ப் வா.	நான்	ேகட்ேடன்,	ேகட்ட க் 	என்	ேமல	எப்ப 	சீறி	வந்தான்

எனக் ள்ள	ெதரி ம்.	அந்த	எல். . .	காரங்க	தான்	எங்கைள	இப்ப 	நா ெகட்
அைலய	விட்டா ங்கன் 	அவதான்	ெசான்னா(ள்)”
எனக் க்	ேகாபம்	தைலக்ேகறிய .	இ ந்தா ம்	இ ேபான்ற	மனிதரிடம்	இனி ம்
ேப வதில்	எந்த	அர்த்த மில்ைல	ேபால்	ேதான்றிய .	“சரி	வி ங்க	சீட்
இ க்கான் 	பார்த் 	ெசால் ங்க	நான்	ேபாேறன்”

“என்னப்பா	நீயி	லண்டன்லாம்	ேபாறவர,	விவரம்	ேபாதைலேய…,	ஆமா	நான்



ெதரியாம	தான்	ேகட்கிேறன்	‘அவ ங்க	 ம்மா	அ ச்சிக்கி 	ெவட் க்கினா
நாமளா	அ க் 	ெபா ப் ?”

ஓங்கி	ஒ 	அைர	விடலாமா	என்றி ந்த 	எனக் .	ெபரியவர்	ஆயிற்ேற	என்
அடக்கிக்	ெகாண்ேடன்.

“ஏன்யா	என்ைனய	 ைறக்கிற?”
“ேவற…”	சலிப் டன்	தைலைய	ேவ 	பக்கம்	தி ப்பிக்	ெகாண்ேடன்	நான்.

“என்னய்யா,	உனக் 	ஏன்	இம் ட் 	ேகாபம்	வ ,	நாம	என்ன	இலங்ைகக்
ெபா ப் 	 மந்தா	ெகடக் றவ….இங்க??????????????”

இதற் ேமல்	என்னால்	தாங்க யவில்ைல.
“ஆமாய்யா……….,	ெபா ப் 	தான்.	நாம	பக்கத் லேய	இ ந் ம்	நம்ம	மக்கள்
சா ேத,	நாம	அ க் 	ெபா ப்பில்ைலயா?	நாம்	ெபா ப்பில்லாம	என்ன	பக்கத்
நாட்டானா	பின்ன	வ வான்.	பக்கத் 	வீட்டான்	சண்ைட	ேபாட்டா	ேபாய்
ேகட் றிேய	எங்கேயா	இ ந் 	வந்தவன்	அ க்கிறாேன;	ெபா ப்பில்லாம	எங்க
ேபாயிட்ேடாம்???	உன்	மக்கள்,	உன்	இனம்,	உன்ைனய	நம்பின	சனங்க	அ பட்டா	நீ
தான்யா	ேகட்க	ேபாவ ம்”	ேகாபத்தில்	எ ந் 	ேமைஜ	ேமல்	தட் 	கத்திேய
விட்ேடன்.

அவ ம்	சாதாரண	ஆளில்ைல.	அவர்	என்ைனப்ேபால்	நிைறய	ேபரிடம்	இப்ப
சண்ைட	ேபாட் ப்பார்	ேபால்.	சா தானமாக	எ ந் 	நின் 	-

“அடப்	ேபாப்பா	நீயி..”	என்றார்.	என்ைன	உ ப்ேபத் றாேரா	என்ெறா 	எண்ணம்	 ட
வந்த .	நான்	சற் 	ெபா த் க்	ெகாண் ,

“’என்னண்ேண,	நம்ம	தமிழன்ண்ேண,	நம்ம	தமிழன்	தான்	அங்க	நம்ம
இனத் க் க் ன் 	ஒ 	நா 	ேகட் 	ெசத் க்	ெகாண் க்கிறாண்ேண.
ெகாஞ்சம்	 ட	அத்தைன	ேபர்	ெகால்லப்	ப கிறார்கேளன்ற	எண்ணம்	 ட
உங்க க்கில்ைலயா?”
“அட	ஏன்பா	நீ	ேவற	காைலயில	வந் 	ம சைன	இப்ப 	ப த் ற.	நீ	ேவ ம்னா
பா 	இ ங்க	மட் ம்	நீ	ெசால்ற	ஈழத்ைத	 ச்சிட்டா	நாைளக்ேக	தமிழ்நாட்ைட
சல்லி	கா க் 	மதிக்கிறாங்களா	பார்,	இப்பேய	அ ங்க	நம்ம	பத்தி	இழிவா
ஒட் ெமாத்தப்	ேபாைர ம்	 ைறெசால்லி	ேப றைதெயல்லாம்	கா ெகா த்
ேகட்க	 யைல.	ேவ ம்னா	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	நல்லா	 த்திப்	ேப வாங்க
நாைளக் ,	நடக் தா	இல்ைலயான் 	பா .	ெபற 	இந்த	அண்ணைன	வந் 	ஏன்
ெசான்ேனன் 	ேக ..”

அவர்	அவைர	சரியாக	மட் ேம	எண்ணிக்	ெகாண் 	ேபசினார்.	நிைறய	ேபர்	இப்ப
தான்;	மண்ைண	நைனத்த	ரத்தத்தின்	காரணம்	 ரியாமேல;	அதன்	இழப்



ரியாமேல;	உயிர் க் ம்	கயவர்களின்	தந்திரம்	 ரியாமேல,	ேமாச த்தனம்
ரியாமேல	ேபசிக்	ெகாண் ள்ளனர்.	அவர்க க் 	இந்த	ேபாராட்டத்தின்	காரணம்
ரிந் விட்டால்	பின்	நிற்பவர்களில்	 தலாய்	ஆவார்கள்	என் 	சற் 	நிதானித் ப்
ரிந் க்	ெகாண்ேடன்.	அவைரேய	அைமதியாக	பார்த்ேதன்.

	

	

	

	

	



�����	–	5
�வர்	சற் ம்	சலிக்காமல்	சவால்	விட்டவராகேவ	எதிேர	எ ந் 	நின்றி ந்தார்.	நான்
மனைத	அடக்கிக்	ெகாண் 	-	

“அப்ப 	இல்ைலண்ேண.	நீங்க	ெசால்ற	மாதிரி	எல்லாம்	கற்பைன	பண்ணிக்க		இ
சமயமில்ைலண்ேண.	அங்ேக	எத்தைன	உயிர்கள்	ெசத் 	ம ந் க்	ெகாண் க்
அ 	உங்க	கண்ைணேய	உ த்தைலயா???”
“வி 	தம்பி	விட் ட் 	சீட் 	வாங் ற	வழிய	பா ,	என்	வாயக்	கிளராத,	ஏேதா
எப்ப ம்	வர,	தம்பியாச்ேசன் 	பார்க்கிேறன்,	இவ ங்க	எடம்	 ச்சா ங்கனா
நாைளக்ெகன்ன	எனக் 	வீ 	ேபாட்டா	தரப்	ேபாறா ங்க	இலங்ைகயில?
ேபாவியளா…”	என்னால்	இந்த	 யநலத்ைத	ெபா த் க்	ெகாள்ளேவ

யவில்ைல.	அண்ணனாவ 	மண்ணாவ 	எ ந் 	சட்ைடைய	பி த் க்
ெகாண்ேடன்.

“ேயாவ்…	ேயாவ்..	ம சனாயா	நீ?	ம சனா	நீ?	சிந்திக்கேவ	ெதரியாம,	வரலாேற
ரியாம,	உன்ைன	எல்லாம்	ெபரியம சன் 	ெசால்லிக்கேவ	ெவட்கமாயி க் யா.
ஒ 	இனத்ேதாட	பற் ன் 	எதனா	இ க்கா	உனக் ?	உலகெமலாம்	ஆ ம்
ேதசங்க க் 	மத்தியில	ஒ 	 ண் 	மண்ைன	ஒ 	தமிழன்	ஆண்டான்னா	அ
எப்ப 	இ க் ம் 	காட்ற க்கான	ஒ 	ேபார்-யா	அ .	ஏன்;	என்
பாட்டன் ப்பாட்டன்	ஆண்ட	மண் ல	ெகாஞ்சத்ைத	தமிழ க் ன் 	ெகா த்தா
இந்த	உலகம்	என்ன	 ங்கியா	ேபாயி ம்????		“

“ேதா	பார்,	இதலாம்	என்கிட்ட	வாணாம்,	 தல்ல	நீ	சட்ைடயில	இ ந் 	ைகைய
எ ,	எ ய்யான்னா!!!!!!!!	நான்	என்ன	ைட	கட் க் 	தனியா
உட்கார்ந்தி க்ேகன் 	பார்த்தியா???	நான்	ேமாசமானவன்	பார்த் க்ேகா.	ஒ
ேபான்	பண்ணா	ேபா ம்	ெத ெவல்லாம்	ஆட்ேடா	வந் 	நிக் ம்	பார்க் ரியா,
பார்க் ரியா..”	அவர்	எ றி	 தித்தார்	வானத்திற் ம்	 மிக் மாய்.
“ச்சி	…	அற்ப	மனிதேன”	வாயாற	ெசால்லிேய	விட்ேடன்.

“என்ன	அற்ப	மனிதேன????????	நீ	என்ன	ெதய்வ	பிறவியா?	எவன	பத்திேயா
ெசான்னா	உனக்ேகய்யா	இப்ப 	ேகாபம்	ெபாத் க் 	வ ?	இப்ப
எவவ க்ேகா	வக்காலத் 	வாங்கித்	தான்	தமிழ்நா 	இப்ப க்	 ட் ச் ரா
ேபாயி ச்சி”

அவர்	ேகாபப்	பட்டா ம்,	ஒ றம்	மிகக்	கலவரப்	பட் ம்	ேபானார்.	சட்ைடையப்
பி த்தி க்கக்	 டா 	தான்.	வயதானவர்	ேவ .	ேகாபத்தாலா	அல்ல 	பயத்தாலா
ெதரியவில்ைல,	ைககால்	சற் 	படபடத் 	ஆ ய 	அவ க் .	ேபச	வார்த்ைதகள்



தாக	வராமல்	சட்ைடைய	பி த் விட்ட	அ மனத்தில்	மட் ம்	ெகாதித் ப்
ேபானார்.
ஒ 	சி 		அைற,		ஒ 	கணினி	மட் ம்	ைவத் க்	ெகாண் 	 ரத்திலி க் ம்	
விமான	ேபாக் வரத் 	அ வல்கைள	ெதாடர் 	ெகாண் ,	பயணச்சீட் 	வாங்கி
உள் ரில்	ெகாஞ்சம்	 தலான	விைல	ைவத் க்	ெகா த் 	ெதாழில்	ெசய் ம்
ஒ 	சாதாரண	லட்சியேம	இல்லாத	ஒ 	மனிதர்	இவர்.	இவ க் 	என்	ஈழம்	சார்ந்த
ேபச் 	அத்தைன	ஈ பா ைனத்	தரவில்ைல	என்ப 	 ன்பிலி ந்ேத
ரியாமலில்ைல.	என்றா ம்,	ேபச் க் 	ேபச் 	என	விட் விட	 யாமல்	இப்ப
சட்ைட	பி க் ம்	வைர	வந் ேபாச்ேச	என் 	சற் 	வ ந்திேனன்.	கைடக்
வந்த ம்	வா	சத்யான் 	வாஞ்ைசயா	வரேவற் 	வீ 	ச கரியம்	விசாரித் ,	உடேன
ஓ 	ேபாய்	ேதனீர்	வாங்கி	வந் ,	ேமைஜ	ேமல்	இ க் ம்	மின்	விசிறிைய	 ட	என்
பக்கம்	தி ப்பி	ைவக் ம்	அன்பான	மனிதர்.

வ மானம்	 ைற 	மட் மல்லா ,	வந்தைத	தின் 	காலத்ைத	ேபாக்க	ஒ
கணினி ம்	ஒேரெயா 	ைட’ ம்	கட் க்	ெகாண் 	ேசாத் க் 	நாட்கைள	கழிக் ம்
பிைழப் .	நான்	ேவ 	இைடயில்	வந் 	சட்ைடைய	பி த் 	மிரட் 	விட்ட ம்	அவரால்
தாள யவில்ைல.	அவைர	என் ைடய	ேகாபம்	சற்றிற் 	அதிகமாகேவ
பாதித்தி க்கேவண் ம்	ேபால்	ெதரிந்த .	படபடத் ப்	ேபானார்.	ேகாபத்தில்
பயத்தில்	கண்கள்	ெகாஞ்சம்	இயல்ைபவிட	சிவந் 	ேபான .

நான்	சற் 	அைமதியாேனன்.	ெகாஞ்ச	ேநரம்	அவர்	வி ப்பத்திற் 	வாய்க்
வந்தவா 	ஏேதேதா	ேபசினார்.	நான்	அைத	ெசய்ேவன்	இைத	ெசய்ேவன்,	 த்திப்
ேபா ேவன்	ெவட் 	சாய்ப்ேபன்	என்ெறல்லாம்	 தித்தார்.	நான்	சற் 	ேயாசித்ேதன்,
அவரின்	அவஸ்ைதைய	நன் 	 ரிந் க்	ெகாண்ேடன்.

ஆரம்பேம	ெதரியவில்ைல	அவ க் .	ஈழம்	என்றாேல	என்னெவன்
ெதரியவில்ைல	அவ க் .		என்	உற கள்	என்றாேல	யார்	என் 	ேகட் ம்	ரக
மனிதர்.

இலங்ைகப்	பிரச்சைன	தாேன’	என் 	ெதரிந்தவர்க க் ,	ஈழம்	என்
ெதரியாதவர்க க் ,	ஈழம்	அந்நியமாகத்	தாேன	இ க் ம்?
பிற ,	இவரிடம்	ேகாபப்	பட் 	பயனில்ைல.	நான்	ெசய்த தான்	தவ .	அவர்
பாவம்.	இப்ப 	தவித் 	ேபானாேர!!.	நான்	தான்	உணர்ச்சிவயப்	பட் விட்ேடேனா’
என் 	நிைனத் க்	ெகாண் ,	என்ைன	நாேன	மீண் ம்	ஆ வாசப்	ப த்திக்
ெகாண் 	-

அவர்	கத்தியடங் ம்வைர	அவர் ன்னி ந்த	நாற்காலியில்	ெசன் 	அமர்ந் க்
ெகாண்ேடன்.	அவர்	ெவளிேய	ேபாய்	ஒ 	ஐந் 	நிமிடம்	கழித் 	வந் 	என்	எதிேர
நின்றார்.	நான்	எ ந் 	நின் 	அண்ணா	மனதார	மன்னித் 	வி ங்கள்	என்ேறன்.



அதற் ள்,	சப்தம்	ேகட் 	அக்கம்	பக்கத்தில்	இ ந்ெதல்லாம்	ஓ வந்
கத திறந் 	என்ன	என்ன	என்றார்கள்.	அதலாம்	ஒன் மில்ைல	நீங்கள்	உங்கள்
ேவைலைய	பா ங்கள்	என்றார்		அவர்.	அப்ேபா	தான்	அவைர	 ரிந்த .	அவர்
ேவண் ெமனில்	இவன்	இப்ப 	ெசய்தாேன,	சட்ைடைய	பி த் 	அ த்தாேன	என்
ெசால்லி	ேவேறேத ம்	 ட	ெசய்தி க்கலாம்,	ஆனால்	ெசய்யவில்ைலேய.
நாம்	தான்	அவசரப்	பட் விட்ேடாேமா	என் 	எண்ணி,	அைமதியாக	அவைரேய
பார்த்ேதன்.	அவர்	என்ைனேய	பார்த் 	 ைறத்தார்.

“பரவாயில்ைலண்ேண	வி ங்கண்ேண”	என்ேறன்.

“என்ன	வி ங்க???????????????	லண்டன்	ேபாயிட் 	வந் ட்டா	ெபரிய்ய்ய்ய
மயி…..ரா	நீ”	அந்த	அைற	தாண் 	ேகட் ம்	அளவிற் க்	கத்தினார்.	மீண் ம்
ேகாபம்	வந்த .	அடக்கிக்	ெகாண்ேடன்.

“ேகாபப்	படாதீங்க	உட்கா ங்க.	உட்கார்ந் 	ேப ங்க”

“சட்ைடய	 க்கிற..	அ க்க	வர..	நான்	யா 	ெதரி மா???????????”
“ெதரிஞ்சி ச்சி.	தப் தாண்ேண	ெசால்ேறன்ல.	ேவ ம்னா	ஒ 	அ 	அ ச்சி ங்க
மனசாரட் ம்.	அண்ணன்	தாேனன் 	நிைனச்சிக்கிேறன்”

அப்ப 	ெசான்ன 	தான்	தாமதம்,	ம ஷன்	உ கிவிட்டார்.

“இப்ப ப்	ேபைசயில	மட் ம்	அண்ணன் 	ெசால்ற,	அப் றமா	சட்ைடைய	 ப்ப”
“இல்ைலண்ேண	இனி	ெசய்ய	மாட்ேடன்	தப் தான்..,	மன்னிச்சி ங்க”
உண்ைமயிேலேய	நான்	பணிவா	ேபசிய 	அவ க் 	ெகாஞ்சம்	அைமதிைய
தந்த ேபால்.	சற் 	ெமௗனமாகி	என்ைனேயப்	பார்த்தார்.	ேவகமாக	வாங்கிய
ச் 	ெமல்ல	ெமல்ல	சமாதானம்	ெகாண்ட .

நாேன	ேலசாக	 ன்னைகத்தவா 	“சரிண்ேண,	பயண	சீட் 	கிைடக் மா
கிைடக்காதா?	ேக ங்க	நான்	 றப்பட ம்”	என்ேறன்.

“கிளம் 	கிளம் ..	உனக் 	சீட்ெடல்லாம்	கிைடக்கா ..	நீ	ேபாகலாம்”
“மன்னிச்சி ங்கண்ேண.	தவ தான்.	உங்களிடம்	ேகாபப்	பட	நியாயமில்ைல.	இ
சற்ேறறக்	 ைறய	‘தமிழ க் 	தன்	தமிழ்	இனத் 	உற கள்	பற்றி	 ைமயாக
ெதரியாத	கைத’	என்னேவா;	ஆங்கிலம்	ெதரியவில்ைல	என் 	ஒ 	தமிழ்
மாணவைன	தமிழ்	ஆசிரியேர	அ ப்பதற் 	சமமாக,	ஆகிவிட்ட ெசய்வ ,
என்னெசய்வ ,	அத்தைன	நாம்	ஈழத்திலி ந் 	அந்நியமாகி	விட்ேடாம்.

தமிழ க் 	தமிழைரேய	அந்நியமாக் ம்	ஓர்	அரசியல்	 ழ்ச்சி	 ழ்ந்த	ேதசத்தில்
வளரப்	பட் விட்ேடாம்.	அதற் த்	தக்க	நம்	மண்ைணப்	பற்றி	 ட	நமக் 	சரியாக
ெதரியாத	ஒ 	வரலாேற	நமக் ப்	பாடமாக்கப்	பட் ள்ள .	பிற ,	உங்கைளப்



ேபான்ேறாரிடத்தில்	ேகாபப்பட் 	மட் ம்	பயனில்ைல	தாேன?	ஒ 	தைல ைற	மாறிப்
ேபான	பிற ,	எல்லாம்	மறக்க க்க ம்,	மைறக்க ம்	பட் வி கிற .	பிற ,
உங்களிடம்	இத்தைன	உணர்ச்சிவசப்	பட் க்கக்	 டா 	தான்.	தப் 	தான்ேண.
நான்	அபப் 	நடந்தி க்கக்	 டா 	தான்”

மன்னிப்ெபன்ற	வார்த்ைதக் 	தான்	எத்தைன	சக்தி!!	தன்	தவ 	தான்	என்ற ம்,
அவர்	சற் 	நிமிர்ந் 	அமர்ந்தார்.	மன்னித் க்	ெகாள்ள	ேகட்ட ம்	‘அட	ஏம்பா
என்ப 	ேபா ம்,	அவர்	என்ைன	என்னேவா,	ஒ 	 ற்றவாளிைய	மன்னித் 	வி ம்
நிரபராதி	ேபால ம்,	அேதேநரம்	சற் 	உ க்கமாக ம்	பார்த்தார்.

“சட்ைடய	பி ச்சியா,	அதான்	கஷ்டமா	ேபாச்சி,	ஒ 	ைபய	இங்க	என்ைனய	இப்ப
ெசய்ய	மாட்டான்	ெதரி மா”	என்றார்
“தப் 	தான்ண்ேண,	வி ங்கண்ேண”

“யார்னா	பார்த்தி ந்தா	என்	மானம்	மரியாைத	என்னாயி க் ம்???”

“க் க் ம்….	ெபரிய…..”	என் 	மனதில்	எண்ணி	நி த்திக்	ெகாண்ேடன்.

“மன்னிச்சிக்கண்ேண”

“சரி..	சரி..	வி ங்க..	அ க்ெக க் 	மன்னிப்ெபல்லாம்	ேகட் கிட் ..”

“வய ல	ெபரியவ 	தான்-னா ம்	ேதசத்ைத	பத்தி	 ைறயா	ெசால்லிடேவ..
ெகாஞ்சம்	ேகாபமாயி ச்சி”
“பாத்தீங்களா,	இப்ப ம்	அைத	தான்	ேதசம் 	ெசால்றீங்க.	ம ப ம்	என்ைனேய
ட்டாளாக் றீங்க	பா ங்க..,	நாம	இந்திய 	அவங்க	இலங்ைகங்க.”

இப்ேபா	என்ன	ெசய்வ 	இவைர????

ேயாசித் விட் 	பிற 	ெதாட ங்கள்..
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��ன்	ஒன் ம்	ேபசவில்ைல.	

ேபசாமல்	அவைரேய	பார்த்ேதன்.	என்	அைமதியில்	நான்	அடக்கிக்ெகாள் ம்
ேகாபத்திைன	அவர்	கண் ப்பார்	ேபால்	-
“எனக்ெகன்ன	சீட்ைட	வாங்கிக்	ெகா த்ேதாமா	ேபாேனாமான் 	இ க்க ம்,
ஆனா,	தனியா	அைறப்	ேபாட் ,	ஏசி	ேபாட் ,	 ட	ேமைஜேமல்	 தலாக	ஒ
மின்விசிறி ம்	ெவச் ,	 த் ப்பட் 	கிராமத் ல	ைட	கட் ன	ஆளா	திரியிேறனா,
அதான்	ேகாபம்	 க் 	வந் ட் ”		என் 	அவர்	தன்ைன	ெபா ைமப்
ப த்திக்ெகாண் 	ேபசினார்.
என்றா ம்	அவர்	இத்தைன	விளக்கிக்	 றியப்	பின் ம்	‘அெதன்ன	நம்	ேதசமா?
நாம்	இந்தியர்,	அவர்கள்	இலங்ைகயர்	தாேன?	என்ற ம்,	 றிப்பாக	அெதன்ன	நம்
ேதசமா	நாம்	வக்காலத் 	வாங்க	என்ற ம்;	எனக் 	 கம்	பாராத	ஒ 	ேகாபம்
ள்ெளன	வந்த .

“என்	மக்கள்	வாழ்ந்த,	என்	உற கள்	வா ம்	அந்த	மண்ைண	என்	ேதசெமன்
ெசால்லாமல்	ேவெறப்ப ண்ேண	ெசால்வ ?

சரி	அைத	வி ங்க,	உங்களிடம்	ேபசி	ஒ 	பய ம்	இல்ைல.	இனி ம்	இ
ெதாடர்ந்தால்	எனக் 	மீண் ம்	ேகாபம்	தான்	வ ம்.	ெகா ம் 	வழியாேவ	ஒ
பயணச்	சீட் 	இ க் ன்னீங்கேள	அைதேய	பதிஞ்சி	ெகா ங்க	நான்	ேபாேறன்	“

“சரி	தம்பி……,	அண்ணன் 	ெசால்லிப் ட் 	ஏன்	இத்தைன	ேகாபப்	ப றிய?	நான்
ெதரிஞ்சிக்கத்	தாேனக்	ேகட்கிேறன்?	அ 	ஏன்	இவ்வள 	பி வாதமா	இ க்கீங்க,
ச் க் 	 ன் 	தரம்	ஈழம்	ஈழம்றீங்க,	அ 	நம்ம	மக்கள்	வாழ்ந்த	ேதசம்

ெசால்றீங்க,	உண்ைமயாேவ	ெதரிந் க்	ெகாள்ள ம் 	ஒ 	அவா;	இலங்ைக
என்ன	நம்ம	ேதசமா?”

“ஆமாம்ேன,	இலங்ைகன்ற 	நம்ம	மக்கள்	வாழ்ந்த	இடம்ண்ேண,	வரலாற் ப்	ப
பார்த்ேதாம்னா	‘இலங்ைகன் 	ஒ 	ெபயேர	அங் 	 ன் 	கிைடயா .
இலங்ைகன்ற 	இப்ேபா	சில	 ற்றாண் க க் 	 ன்	ைவத்த	ெபயர்.	லங்கா
என்றால்	தீ 	என் 	அர்த்தம்.	அேதா 	நம்	தமிழர்	 ைற	ப 	 தெல த் 	‘இ’
ேசர்த் 	இலங்ைக	ஆன .	மங்களகரம்	ேவண் 	ஸ்ரீ		ேசர்த் 		ஸ்ரீலங்காவாக
மாற்றம்	ெகாள்ளப்	பட்ட .	ஆனால்;	ஈழம்	என்பதற் 	கிட்டத்தட்ட	நான்காயிரத்
ன் 	வ டத்திற் ம்	ேமலான	வரலா 	உண் .	

இப்ப ம்	வடேமற் ப்	ப தியில்	 த்தளத்திலி ந் ,	கிழக்ேக	அம்பாைற	மாவட்டம்
வங்கி		வடக்ேக	யாழ்ப்பாணம்	வைர	நம்ம	மக்கள்	தான்	இ க்காங்க,	ந வில்

http://ta.wikipedia.org/wiki/சிறீ_லங்கா_தாயே
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த்தி		வளர்க்கப்பட்ட	சிங்களந்தான்	தன்	அரசபலத்தால்	நகர்ந் 	நகர்ந்
நம்ைம	ஈழம்	விட்ேட	விரட்டப்	பார்க்கிறான்”

“அப்ப யா???!!!	அப்ேபா	நீ	ேபாறிேய	ெகா ம் 	வழி;	அதலாம்	ஈழம்	நாட்ைட
ேசர்ந்த 	தானா?”

“இப்ேபா	இ க் ற	ஈழம் 	எ த் க் ட் ங்கன்னா	ெகா ம் 	தாண் 	
ேபாக ம்ண்ேண.	ெகா ம் ,	ெகா ம் 	தாண் னா	கம்பகா,	கம்பகா	தாண்
த்தளம்,	அப் றம்	அங்கி ந் 	ஈழம்	 வங் ”

“அப்ப யா!!	சரி	சரி..”
“ஆனா,	ெமாத்தமாேவ	நம்ம	வளர்ச்சி	 க்காம	சிங்களன்	ஒ 	பக்கம்
ஆ றான்னா,	 ட	ேசர்ந் 	வல்லர 	நா க மில்ல	நிக் .	எங்க	ஈழம் 	ஒ
தனிேதசம்	வந்தா	நாைள	தமிழக ம்	அேதா 	ேசர்ந் க்	ெகாள் ேமா;	பிற
அைத	பார்த் 	பிற	மாநிலங்கள்	தனி	ேதசம்	ேகட்கத்	 வங் ேமான்ற	ஒ
அரசியல்	ேநாக் 	இந்தியாவிற்ேக	இ க்கலாம்”	

“ஓ…	அதனால	தான்	இந்தியா	இலங்ைகக் ,	மன்னிக்க ம்	சிங்கள க்
ைண	ேபா தா?”

“அதனாைலயா	இல்ைல	ஆள்பவர்க க் 	அைத ம்	கடந் 	 ய
வி ப் ெவ ப் க்கள்	உண்டான் 	கட க் த்	தான்	ெதரி ம்”
“இவ ங்க	என்னத்த	நிைனத் 	என்ன	பண்ண?	அத
கிைடக்கேவண் யவர்க க் 	கிைடக் ம்	தம்பி”

“அந்த	பயம்	தான்	அவர்க க் ,	எங் 	நாம்	நம்	ேதசெமன் 	ஈழத்ைத	பி த் க்
ெகாண் ;	பிற 	ெமல்ல	ெமல்ல	அவர்கைள	விரட் 	வி ேவாேமா	எ ம்	பயம்.
அதற் 	உடன்பட் விடக்	 டாேத	நம்ம	ப தியிலி ந் 	அதாவ
வடேதசத்திலி ந் 	ேபானவர்களால்	 றிப்பாக	நம்ைமச்	சார்ந்த	இனத்திலி ந்
உ வான	இனமாயிற்ேற	சிங்கள	இனெம ம்	 யநலம்	ெகாண்ட	பா பா க ம்
உள்ேள	நம்	இந்திய	நாட்டவரான	வடநாட்டவர்க க் 	உண் .	அதின்றி;	எப்ப
எல்லாம்	நம்ைம	அழிக்கலாம்	என் 	கங்கணம்	கட் த்	திரி ம்	நம்	அண்ைட	
மாநிலத் 	சதிகாரர்க ம்	இந்த	இன	அழிப்பிற் 	உடந்ைத.
மத்தியில்	வீரியமில்லாத,	எங் 	அைத	ேகட்கப்	ேபாய்;	தன்	இ க்ைக	பறிேபா ேமா
என் 	பயந் க்	கிடக் ம்	நம்	அரசியல்வாதிகளின்	 யநலக்	கயைமத்	தனம்;
அவ க் 	பலகாரம்	ெசய்ய	சர்க்கைர	கிைடத்த 	ேபால்	ஆயிற் .

ஆக	இப்ப 	‘உள் க் ள்ள	 ட் ச்	ேசர்ந் க்	ெகாண் ,	தனியா	நின் 	ேபாராட
யைலன்னா ம்	பார்க்வங்க	பார்ைவக் 	‘சிங்களன்	அ ச்சான் ’	வீர

வசனங்கள்	ேவற.	எல்லாத் க் ம்	மத்தியில	நம்ம	உைடைமகைள	பி ங்கிக்



ெகாண் ;	நம்ைம	அவர்களின்	அ ைம	ேபால,	இரண்டாம்பட்சமாேவ	ைவத்
அடக்கி	ஆளப்	பார்க்கிறான்	நம்ம	பின்னால	வந் 	நம்ம	மண் ல	 ந்தவனால்
உ வானவன்”

“யா ?”

“சிங்களன்	தான்..”

“இப்ப ம்	அ க்கிறானா?”
“இனிேமலாவ 	கண்கைள	ெகாட்ட	திறந் 	ஈழம்	பற்றிய	ெசய்திகைள
ப ங்கண்ேண.	ெகாத் 	ெகாத்தா	அழிக்கிறான்.		அ க்கிறானான் 	ேகட்கிறீங்க.
ஒ 	நாயி	நாதி	அைத	ஏன் 	ேகட்கைல.	ஊர்	உலகெமலாம்	தமிழர்	இ ந் ம்
என்ன	 ண்ணியம்?	ேகவலமா	இ க் ண்ேண	நம்ைம	நிைனத்தாேல”

“வாஸ்தவந்	ேத(ன்)…”

“அதான்	எனக் 	ேகாவம்.	ெவட் 	 றிக்க ம் 	ேகாபம்”
“பின்ன	வராத	பின்ன??”

“அப்ப 	வா 	ஆத்தி;	இப்ேபா	 ரிதில்ல;	அப்ேபா	 ட	நாம்	இலகி ேவாம்ண்ேண.
நம்ம	மன 	அதலாம்	மன்னிச்சி ம்.	ஆனா,	அவ ங்க	ேபானாப்ேபாகட் ம்;	நம்ம
மக்கைள	நாம	மறக்கக்	 டா 	இல்ைலயா?	அவர்க க் 	எதாச் ம்	நம்மால

ந்தைத	ெசய்ய மால்ைலயா?”
“கண் ப்பா	ெசய்ய ம்	தம்பி”
“நம்ம	ஈழம்ண்ேண	அ ,	நம்ம	தமிழீழம்ேண	அ .	நம்ம	தமிழர்	வாழ்ந்த,	வா ம்
மண் ண்ேண	அ .	அைத	எப்ப ன்னா	மீட்க ம்ண்ேண.	எல்லாத்ைத ம்	நீ
ெகாண் 	ேபா;	என்	பாட்டன் ப்பாட்டன்	வாழ்ந்த	மண் ல,	என்	சனம்	வா ற
இடத்ைதயாவ 	மீட் ;	தாடான் 		பி ங்கியாவ ;	தமிழர்னா	என்னன்
அவ க் ம்,	தமிழன்	வாழ்ந்தா	எப்ப 	வாழ்வான் 	இந்த	உலகத்திற் ம்	ஆண்
காட்ட ம்ண்ேண.

நடப்பைத	எல்லாம்	நிைனச்சாேல,	சிலைத	எல்லாம்	ெசய்தியில	ப க்கக்	 ட	மன
உ கிப்	ேபா ண்ேண.	நம்	எத்தைன	வீரதீர	ெசயல்க க் 	 ன்னால்;	நாகரீகம்
ேபாதித்த	ஓர்	வல்லைம	பைடத்த	இனத்தின்	வழி	வந் ம்	இப்ப 	தைல னி ம்
ழ்நிைலக் த்	தள்ளப்	பட்ேடாம்னா	அ 	நம்	பாடம்	வழியா	நமக் 	இைழக்கப்பட்ட
ேராகமன்றி	ேவ 	காரணமில்ைலண்ேண.

நம்ம	வரலாைறேய	நம்மக்	கண் லக்	காட்டாம	இப்ப 	நம்ைம	இ ட்ட ப்
ெசய்தி க்காங்கேளன் 	நிைனத்தால்;	ரத்தம்	ெபாங்கிக்	ெகாதிக்கிற .		எப்ப
எல்லாம்	வாழ்ந்தி க்கிேறாம்	ெதரி மா	நாம?



அந்த	மண் ல	 ைதக்கப்பட் 	வ கிற	நம்ம	வரலா 	எப்ப ப்	பட்ட	வரலா
ெதரி மா?	
எத்தைன	நம்	தமிழ்	மன்னர்களால்	அன்றிலி ந்ேத	ஆளப்		பட்ட	மண்ண
ெதரி மா	அ ?	

பண்டார	வன்னியன்	வீரசாகசம்	 ரிந் 	ெவற்றிெகாண் 	மீட்ட	மண்ண .	அதற் ம்
ன்,	இராேஜந்திரச்	ேசாழன்	ேபாரில்	ெவன் 	ஆண்ட	மண்ண .	அதற் ம்
ன்னால்	எல்லாளன்ற	மன்னனால	ஆளப்	பட் க் …,	அ க் ம்	 ன்னா

நாகர்கள்	என்ற	ெபயரில்	தமிழர்கேள	அங் 	வாழ்ந்தி க்கிறாங்க.	
அ 	தவிர,	இயக்கர்கள்	என்ற	ெபயரில்	சிங்களரல்லாதவர்க ம்		வாழ்ந் 	வந்த
சமயம்	இைடேய	வந் 	அக்	 யில்	மணம்	 த் 	சிங்களக்	 க் 	 தல்	விைத

வி;	இன் 	நான்	தான்	நாட் க்ேக	அரசன் 	ெசான்னா	அ 	தவ 	தாேன???”	

“ஆமாமா…”

“அப்ப ேய	நீ	அரசனா	 ட	இ ந் ட் ப்	ேபா;	எங்கைள	ஏன்	சீன்ட ம்?”
“ேவற??!!!”
“அ தான்ண்ேண	ேகாபம்,	அ க்காக	 ல் 	 ண் 	வைர	எங்கல்லாம்	தமிழ்
ேகட் ேதா	அங்கல்லாம்	அவன்	தந்திரமா	ெவளிய	ஒண் 	காமிச் 	உள்ேள
ஒண் 	ெசய் 	எல்லாத்ைத ம்	அழிச்சிகிட் 	வரான்..”

“சரி	தம்பி,	நம்ம	தாேன	 தல்ல	இ ந்ேத	இ க்ேகாம்	பிற 	எப்ப 	நம்ப	ேதசம்
ெமாத்த ம்	அவ க் 	ைகமாறி	ேபாச்சி?”
“அ 	ஒ 	காலக்	 ைறண்ேண.	ஒண் 	ெவள்ைளக்காரன்	ெசய்த	ஒ 	ெபரிய
அநியாயம்	அல்ல 	சதின் 	ெசால்லலாம்.	இன்ெனான் ,	சரி	வி ங்க	அைத
பிற 	ெசால்ேறன்.	அ க் ம்	 ன்னால	–	நம்	நா 	என் ம்	இந்தியாவின்’
வடேதசத்தில்	இ ந் 	ேபான	விஜயன் 	ஒ த்தன்	ேபாய்	உ வாக்கிய	இனம்	தான்
சிங்கள	இனம்.	இைத	அவர்களின்	மகாவம்சம்	எ ம்	ஒ 	பாளி	ெமாழியில்	எ தப்
பட்ட	வரலாற் 	 ேல	உ தி	ெசய் ”	

“ஓேஹா..	பிற 	ஏன்	இவர்க க் 	இந்த	ெகாள்ைள	அநியாயம்???”

“அ தான்ண்ேண	என்	ேகள்வி ம்.	நான்	அ க்க 	இப்ப 	நிைனத் க்
ெகாள்வ ண் ;	ஒ ேவைள	விஜயன் 	ஒ த்தன்	(அப்ேபாைதய	மகத	நாடான
பிகா க் ம்,	கலிங்கத் 	ேதசமான	ஒரிஸ்ஸா க் ம்	இைடேயயான	வங்கப்
ப தியிலி ந் )	வட	இந்தியாவிலி ந் 	ஈழத்திற் ப்	ேபாகைலன்னா,	
கலிங்கத்ைத	ெவன்ற	பின்	ெபௗத்தத்திற் 	மாறிய	அேசாக	சக்ரவர்த்திேயாட
மகன்	மகிந்தன்	அங்க	வந் 	 த்த	மதத்ைத	பரப்பைலன்னா,	 த்தமதத்ைத	பரப்ப
த்த	பிக் கள்	பாளி	ெமாழியில்	எ திய	மகாவம்ச	 ைல	தனக்ெகன் 	ஒ 	தனி
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இனம்	ேவண் ய	அவசியம்	க தி	சிங்களைர	ஆதரித் 	உணர்ச்சி	ஊட்
விட் க்கவில்ைலன்னா;	அங்க	சிங்களன் 	ஒ த்தன்	இன்ைனக்
இ ந்தி ப்பனா?	ன்ற 	 ட	சந்ேதகம்	தான்”	

“காலத்ைத	யாரால	மாத்த 	தம்பி?	அ 	என்ன	நிைனக் ேதா
அைதத்தாேன	அதன்	வி பத்திற் 	நகற்றிக்	ெகாள் ”

“மனிதர்	மட் மில்ைலண்ேண,	இந்த	இயற்ைக	 ட	நமக் 	சதிண்ேண.”

“அெதப்ப ”

“ேபாேராட	அ ம்	ஒண் மா	இன்ைனக் 	வந் 		அழித்த	கடல்ேகாளிலி ந்
அன்ைனக் 	நீரில்	 ழ்கிப்	ேபான	ெல ரியா	கண்டம்	வைர,	இயற்ைகயின்	சதி
தாேன?

அன்ைனக் 	மட் ம்	அந்த	ெல ரியா	கண்டம் 	ஒண் 	கடல்ல	 ழ்கைலன்னா;
இன் 	ஈழம்	இன்ெனா 	ேதசமா	ஆயி க் மா?	
உலகா ம்	ஒ 	தமிழ்ெப ங் யா	நாேம	இ ந்தி ப்ேபாம்!!”
“அப்ப யா?!!!!	சரி,	அெதன்ன	ெல ரியா	கண்டம்?”	

“அ 	 ன் 	இ ந்த	நாகரிகம்	வளர்ந்தி ந்த	ெச ைமயான	ஒ 	கண்டம்ண்ேண.	
அதில்	தமிழர்கள்	தான்	 லக்	 யினர்	என்பதற் 	உலகின்	சான்றாக	நம்
மண்ணின்	அைமப் 	இ ப்பேதா ல்லாமல்,	இயற்ைகயினால்	கடல்ேகால்	வந்
ெகாண் ெசல்லப்	பட்ட,	 ழ்கப்	பட்ட	ஒ 	பரந்த	தமிழ்	கண்டம்	அ .	தற்காலிகமாக
அைத	அறிந் 	ஆராய்ந்த	விஞ்ஞானி		ஒ வரின்	ெபயரான	ெல ரியா	என்பைத
ைவத்ேத	அைத	ெல ரியா	கண்டம்	என் 	 றிப்பிட் 	வ கின்றனர்.	
ஆக	இப்ப 	‘இயற்ைக ம்	அதன்	பின்	வந்த	மனிதர்க ம்	ேசர்ந் 	ெசய்த
சதியினால்	பா ங்கள்,	இன் 	ஆண்ட	தமிழைனேய	வாழ	ஒ 	மண்ணின்றி
ேபாராட	ைவத் விட்ட 		ஏேதா	ஒ 	 ழற்சியின்	விதி?
தன்	மக்கைள	இழந் ,	உற கைள	இழந் ,	தாயின்றி	தந்ைதயின்றி,	ெபற்றக்
ழந்ைதகள்	 ட	வயிற்றின்	கர்ப்பத்திேலேய	ெகாள்ளப்	பட் ,	ஆண்டாண்

காலமாக		ரத்தம்	சிந்தி;	உயிர்விட் ;	வ ந்த	ைவத் விட்ட 	அந்த	விதி.	அ ப
வ டத்திற் ம்	ேமலாக	எத்தைன	உயிர்?	எத்தைன	 ழந்ைதகள்;	எத்தைன
ெபண்கள்?	எவ்வள 	தியாகம்?	எவ்வள 	ெபா 	ஜனம்ண்ேண	சாவற 	அந்த
மண் ல???”	

“அப்ப யா,	அதலாம்	நமக் 	ெதரியாேத	தம்பி………”

“ெதரிந் க்	ெகாள்ள ம்ேண.	இதலாம்	ெதரியாம	ேப ேறாேம,	ெபரிய	இவ
மாதிரி	வாைய	கிழிக்கிேறாேம;	ேமைஜக் 	கீழ	தர	நா 	கா 	லஞ்சத் க் ம்,
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அைத	ெதாடர்ந் 	ெகா க்கிற	அரசியல்	இ க்ைகக் ம்		மனித	மரியாதயிைன
எல்லாம்	விட் 	கீழிறங்கிவந் ;	மானங்	ெகட் ப்	ேபாய்	நிற்கிேறாேம;	தவறில்ல
அ ?”

“இவ்வள 	இ க் ன்னா	தப் தான்	தம்பி,	கண் ப்பா	தப் 	தான்”

“ெமல்ல	ெசால்லாதீங்க;	நம்ம	இனம்	அழிய	நாேம	அைமதி	ெகாண் 	இப்ப
பார்த் க்	ெகாண் ந்தா	கண் ப்பா	அ 	தவ 	தான்	தவ 	தான்	தவ 	தான்
உரக்கச்	ெசால் ங்க”
“நீங்க	இதலாம்	ப க்கிறீங்க	ெதரி ,	நமக்ெகங்க	அதலாம்	சத்யா?”
“ ம்மா	ப க்கைலண்ேண;	வலி.	ெகாத் 	ெகாத்தா	மக்கள்	சா றைத	பார்த் ட்
வந்த	வலி,	வலிச்சி,	தனியா	யா 	இல்லாதப்ேபா	ெதாைலகாட்சியில்	ெசய்தியில்
வ வைத	எல்லாம்	பார்த் விட் 	ஓ’ன் 	கத்திய த	வலி.	த க்க	 யாத
ேகாபம்.	ஒத்ைதயாப்	ேபாயி	‘நி த் ங்கடா	ேபாைரன் ’	நி த்திட	 யாத
ெவ ைம.	நம்		ைகயாலாகாத்	தனத்தால	நாணிக்	கிடந்த	த ணத்தின்	ெவம்ைம.
ஏன்	இப்ப 	நடக் ,	எங்ேக	தவ 	நிகழ்ந்த ன் 	ேத 	ேத 	பார்த்த ல
ப த்த ல	ெதரிந் கிட்ட	ெகாஞ்சநஞ்ச	பாடம்”

“அப்ேபா,	 த்தி	வளச்சி	ேயாசிச்சா;		நம்ம	இலங்ைகைய	நமக்ேக	தி ப்பி
ெகா க்க ம்றீங்க,	அதாேன?”

“அவ்வள 	ேவணாம்ண்ேண,	அங்கி க்கற ம்	அப்பாவி	ஜனங்க	தாேன?
நமக்ெக க் ண்ேண	அவன்	 தந்திரம்	பறிக் ம்	ஆைச	எல்லாம்?	அவர்க ம்
மனிதர்கள்	தாேன?	அங் ம்	 ழந்ைத ம்	ெபண்க ம்	ெபா மக்க ம்
வாழ்கிறார்கள்	தாேன?	அவர்கள்	வா ம்	இடத்தில்	அவர்கள்	வாழ்ந் க்	ெகாண்
ேபாகட் ம்.
நம்ம	ஆதிகாலத் ல	இ ந்ேத	ஆண்ட	இடத்ைதக்	 ட	விட் ட் 	ெவளிேய	வந்
பார்த்தா		ெதரி பார்;	இப்ேபா	நம்	மக்கள்	வா ம்	மண் ,	அ 	நமக்
கிைடத்தா	ேபா ம்.	ஓ 	ஓ 	நாட்ைட	பி த் 	ெகா 	நட்ட	தமிழன்,	வாழ	ஒ

ைச	ேத ;	நா 	நாடா	அைலந் 	கப்பலில்	தி ப்பி	ய ப்பப்	ப ம்	ேசாகங்கள்
நிகழாம	இ ந்தால்	அ 	ேபா ம்.		நம்ம	இடம்	மட் ம்	நமக் க்	கிைடத்தால்	அ
ேபா ம்ண்ேண.	

ஆனால்,	வ த்தம்	பார்த்தீங்கன்னா	‘இ 	யா க் ேம	ெதரியேவா	 ரியேவா
மாட்ேடங் .	நாம	இப்பக்	 ட	அவ ைடய	இடத்ைதயா	ேகட்கிேறாம்;	நாங்க
ஆ ம்	வைர	எங்க க் 	ெகா ங்கடா,	நாங்க	தனியா	வாழ்ந் க் ேறாம்
தாேன	ேகட்கிேறாம்?	அைத	ெகா க்கம த் 	நம்ைமேய	அழிக்க ம்	பார்த்தால்;
தமிழன்	 ம்மா	இ ப்பானா?”
“அெதப்ப ??”



“அதான்	அ க்கிறான்.	அதனால	தான்	சண்ைட	வ .	அதனாலத்	தான்
அன்ைனக் ம்	வந்த ,	இன்ைனக் ம்	நடக் ,	இத்தைன	வ டங்களா
அ க் த்	தான்	ேபாராட ம்	ெசய் ேறாம்.
இைத,	 ட	நாம்	 ரிந் க்ெகாள்ளாமல்	விட் விட் 	 ர	நின் 	ேவ க்ைக	பார்க்க
அவர்கள்	யா ,	யாேரா	ேவ 	ேவற் 	மக்களா?	ேபாகட் ம் 	விட.

ேவற் 	மக்கள்னாேல	விடமாட்ேடாம்,	அப்ப ப்	பட்ட	தமிழர்	பரம்பைர	நம்ம	பரம்பைர.
அ க்ேக	என்னடா	இப்ப 	பன்றா வேளன் 	மன 	தவிக் ம்,	ேகட் ம்	உரிைம
அற் ப்	ேபா ம்	அவர்க க்காய்	உ ம்.	பிற ,	இவர்கள்	நம்	 களாயிற்ேற;
ஏன்டா	ன் 	ஒ 	 ரல்	நாம	ெகா த்தி ந்தா	அவ ங்க	இப்ப 	ஏறிவந் 	விஷ
ண் 	ேபாட் 	நம்ைம	அழிக்க;	நம்	அைடயாளங்கைள	அழிக்க;	நம்ைம

வரலாற்றிலி ந்ேத	அகற்ற	எண்ணம்	ெகாள்வானா???	
அதி ம்,	இன்ைறய	 ழ்நிைல	பார்த்தீங்கன்னா;	நாம	ெதாைலத்த	சில	நம்ேமாட
பழந்தமிழர்	அைடயாளங்கைள	 ட	மாறாம	அதிகபட்சம்	ைவத் க்	கட் க்
காப்ப ம்,	அழகிய	தமிழ்	ேபசி	தமி க்காக ம்	தமிழ க்காக ம்
வீ ெகாண்ெட வ ம்;	தமிழ்மண்ணின்	 கைழ	உலக	அரங்கில்	நி த்த
யல்வ ம்	அந்த	நம்ம	ஈழ	மக்கள்	தான்ேண.

நாம்	இந்தியா	எ ம்	ஒ 		வட்டத்தில்	நின் க்ெகாண் 	ெவ ம்	இந்தியராகத்
தான்	இ க்கிேறாம்.	அவர்கள்	தான்	இன் ம்	தமிழராய்,	தமிழீழ	ேதசத்தின்
வி தைலக்	காற்றாகத்	தன்ைனேய		தன்	ேதசத்திற்ெகன	இழந் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	இன்ன ம்	நம்ம	பழைம	பாரம்பரியங்கைள	ெதாைலக்காம
பத்திரமா	ைவத்தி க்க	அ ங்க	வாழ ம்ேண”

“கண் ப்பா	கண் ப்பாப்பா,	கண் ப்பா	வாழ ம்பா.	அவர்கைள	அழியவிடக்
டா ,	அவர்கைள	ெகாள்ளவிடக்	 டா .	அவர்க க் 	ஏேத ம்	ெசய்ய ம்

சத்யா…..,	அ க் 	என்	தைலைய	ெகா க்க ம்னா	ெகா ப்ேபன்!!!!!!
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அவர்	உணர் களால்	தகித்தி ந்தார்.

“தைலைய	எல்லாம்	ெகா க்க	ேவண்டாம்ண்ேண.	தைலைய	பயன்ப த்த ம்.
அவர்களின்	வி விற் 	எ 	சரின் 	பார்க்க	ஒ 	தைலைமைய	ேதர்ந்ெத த் ,
எந்த	அரசியல்	நிற ம்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளாத	ஓர்	தைலைமயின்	கீழ்	நின் ;
அவசியெமனில்	எல்ேலா ம்	 றப்படத்	தயாராக ம்.
அப்ப 	ஒ 	தைலைம	ேவண் ேம	 தலில்!!	என் 	ேயாசைன	வரலாம்,
வ ெமனில்;	ேபா ம்	 	ேபரில்	ஒ வைர	ேதர்ந்ெத ப்ேபாம்.	உடனி க் ம்
ஆயிரம்	ேபரில்	ஒ வைர	நம்பி	நிற்கைவப்ேபாம்.	அவர்	கீழ்	பணியாளனாக
நிற்பதற் 	பதிலாக	இைணயாக	நின் 	ேதாள்	ெகா ப்ேபாம்.
ேதாள்	ெகா ப்ேபார்	அவ க் 	நிகராக	நின் 	சிந்திப்ேபாம்,	எ 	நம்	தமிழரின்
மதிப்பிைன	 ட் ேமா,	எ 	நமக் 	நம்	ெசல்வாக்கிைன,	நிைலயான	ஒ 	பி
மண்ணிைன	மீண் ம்	ெபற் த்	த ேமா,	அ ைம	நிைலயிலி ந் 	எ 	நம்ைம
நிைலமாறச்	ெசய் ேமா,	இரண்டாம்	பட்ச	இடத்ைத	 க்கி	எறிந் விட்
தனக்கான	 தந்திரத்ேதா 	வாழ,		எந்த	நிைலப்பா 		நம்ைம	மாற்றித்	த ேமா,
வாழ்விக் ேமா,	நம்	வி தைலக்	காற்றிைன	 வாசிக்க	எ 	தக்க	வழிவைகயின
ெசய் ேமா;	அதற்ெகன	சிந்திக்க ம்.	 திய	உத்திகேளா 	நாம்	நம்	பைழய
இடத்திைன	அைடய ம்.	அதற் 	தைல	ேவ ம்ண்ேண”

“அப்ேபா	நாேமா	பைழயமாதிரி	இல்லாம	மாறிட்ேடாம்ங்றியா?”
“கண் ப்பா.	நிைறய	இடத்தில்	நாம்	மாறிவிட்ேடாம்.	எத்தைன	அந்த	மாற்றம்	நமக்
நல்ல 	ெசய்கிற ,	ெகட்டதாக	அைமகிற 	என்பைத	விட,	அதனால்	நாம்
இழந்தைவ	எத்தைன,	என்ெனன்ன	என் 	ேயாசித்தால்	கவைல	வந் வி கிற .

எப்ேபா;	ெவள்ைளக்காரனின்	வாழ்க்ைக	நமக் 	உயர்வாக	பட் விட்டேதா;
அன்றிலி ந்ேத	சி ைம	பட் ப்	ேபாேனாம்ண்ேண.	ஆங்கிலத்திற் 	ஆைசப்	பட்
தமிைழ	விற் ம்	கயைமத்	தனத்ைத	ேவெறந்த	இன ம்	இத்தைன	ேவகமாக
ெசய்தி க்கா .

வாட்ைச	தமிெழன் ம்,	பக்ெகட்ைட	தமிெழன் ம்,	ஷூைவ	தமிெழன் ம்,	ேலான்
தமிெழன் ம்,	கரண்ட்	தமிெழன் ம்,	ெலட்டர்	தமிெழன் ம்,	ெலப்ட் ம்	ைரட் ம்
சரிெயன் 	நிைனத் ம்	வள ம்	 ழந்ைதக க் 	ைகக காரம்,	வாளி,	பா ைக,
கடன்,	மின்சாரம்,	க தம்,	இட ,	வல 	என் 	ெசால்லித்தந்தால்	என்ன
மானம் ைறந்தா		ேபாய்வி ம்?
ஆனால்,	இனி	‘எல்ேலா ம்’	அப்ப 	ெதரிந் க்	ெகாள்ளேவா	பழக்கி	விடேவா	 ய



தமிழில்	ேபச	தன்ைன	தயார்ப த்தேவாக்	 ட	மீண் ம்	ஒ 	பிறப் தான்	ேதைவ
என் 	அஞ் ம்	நிைல	ஏற்பட் விட்டேத;	அ 	நம்	 ைற	தாேன???

ெதாைலக்காட்சிைய	நாம்	கண் பி க்கவில்ைல	ேபாகட் ம்,	ேர ேயா	நாம்கண்
பி க்கவில்ைல	ேபாகட் ம்,	கார்	பஸ் 	ஏேராபிேளன்	நாம்	கண் பி க்கவில்ைல
ேபாகட் ம்,	நன்றி	வணக்கம்	மன்னிப் 	ேபான்ற	ெசாற்கள்	 ட	அற் ப்	ேபான	ஓர்
இழி	பிறப்பா	நாம்???

வாட்ச்	கட் ,	 .வி	ேபா ,	ேபான்	ெகா ,	பக்ெகட்ல	ஊத் ,	அண்ணாக் 	பாய்
ெசால் ,	மாமாக் 	கிஸ்	பண் … ’	இப்ப 	ஆங்கிலத்ைத	கலந் 	கலந்
மழைலயில்	சிரிக் ம்	பார்க் ம்	தவ ம்	ேபாதிலி ந்ேத	நாம்	ெசால்லிக்	ெகா த்
ழந்ைதகைள	ெக த் விட்டால்,	பிற 	தமிழில்	இதற்ெகல்லாம்	என்ன

வார்த்ைதெயன் 	எப்ப 	அவர்க க் 	சரியாக	ெதரியவ ம்ண்ேண?”

“ஏன்பா	அ க் ன் 	ெதாைலேபசியில்	ேப ,	மகி ந்தில்	ேபா’	கார்ேமகம்	 ழ்ந்
மைழ	ெபய் ம்	ேநரம்’	என்ெறல்லாம்	ேபசினால்;	ேகட்கிறவன்	சிரிப்பாேனப்பா!!!”
“சிரிக்கிறவைன	அ க்க ம்ண்ேண……….,	தமிழரிடத்தில்	தமிழில்	ேபசினால்
ஒ த்தன்	சிரிப்பான்னா	அவைன	உைதக்க ம்.	ஆனால்	அவைன	அ க் ம்
ன்னா 	ேயாசிக்க ம்	ெசய்ய	ேவண் ய	கட்டாயவாதிகள்	தான்	நாெமல்ேலா ம்.

காரணம்,	அவைன	அப்ப 	வளர்த்தேத	நாம்	தாேன???

பிற 	சிரிக்கிறவைன	தி த் வ ம்	நம்	கடைம	இல்ைலயா?	சிரிக்கிறவைன
சிரிக்கிறவ க் 	 ரியைவத் விட்டால்	பிற 	சிரிப்பனா?
ெத ல	 ச்சிட் 	வி ந் 	 ர ம்	ேபா 	சிரிக் ேத	மக்கள்,	 க்கிறைத
விட் ட்ேடாமா?	அ த்தவன்	ஒ 	இனத்ைதேய	அழிக்கிறான்,	உலகேம
தமிழகத்தின்	ெமௗனத்ைத	எண்ணி	சிரித்தேத;	ெபாங்கி	எ ந் ட்ேடாமா?	பிற
இ க் 	மட் ம்	எங்கி ந் ண்ேண	வந்த 	மான ம்	ெவட்க ம்	அசிங்க ம்???
தமிழன்	தமிழில்	ேபசினால்	ஒ த்தன்	சிரிச்சான்னா	அவன்	சிரிக்கட் ம்,	அவைன
ட்டாள்	என் 	எண்ணிவிட் 	ேபாேவாம்ண்ேண.

ஆங்கிலம்	ேப ம்ேபா 	இைடயில்	தமிழ்	கலந் 	ேப ேறாமா?	ஹிந்தி	ேப ைகயில்
இைடயில்	தமிழில்	ெப ேறாமா?	பிற 	தமிழில்	ேப ைகயில்	ஆங்கிலம்	கலந் ப்
ேப வ 	மட் ம்	எப்ப 	அழ ம்	நாகரிக ம்	ஆன ?

ேகட்டால்,	ஆங்கிலேம	ேபசைலன்னா	உச்சரிப் 	வராதாம்.	வரா தான்.	அதற் த்
தனிேய	அமர்ந் 	ஆங்கிலத்தில்	மட் ம்	ேபசி	பயிற்சி	எ .	ஏன்,	தமிழரிடம்	தமிழில்
ேபசிவிட் 	தனிேய	ஆங்கிலத்தில்	ேபச	அவசியம்	ஏற்ப ம்	ேபா ,	 ல்லியமாக
ெதளிந்த	ஆங்கிலத்தில்	ேப ;	யார்	அைத	ம ப்பார்.	அைதவி த் ;	தமிழில்
ஆங்கிலம்	கலந் 	ேபசிவிட் 	பின்	தமி க்ேக	தமிழன்	பயிற்சி	எ ப்ப 	என்ப
எத்தைனப்	ெபரிய	 ைற	இல்ைலயா	நமக் ?



ெமாழி	என்ப 	 க்கியம்ண்ேண.	ஒ 	இனத்தின்	உயிர்,	ெமாழி	தான்.	ெமாழி
தான்	நம்	அைடயாளம்.	தாய்	ெமாழிைய	தாய்ெமாழியாக	மட் ேம	க த ம்.
தமிழனாகிய	என்	தாய்ெமாழி	தமிழ்	மட் ம்தாேனத்	தவிர,	தமி ம்
ஆங்கில மல்ல’	என் 	உ தியிைன	மனதில்	ெகாண் ,	தமிழரிடத்தில்
ேப ைகயில்	நாம்	தமிழில்	மட் ேம	ேபசேவண் ம்.
ஏன்	ேபசாவிட்டாெலன்ன?	தமிழ்	ேபசாவிட்டால்	என்ன	ேசாறா	கிைடக்கா
என்ெறண் கின்றனர்	சிலர்.	ேசா 	கிைடக் ம்,	அைதத்	தின் ம்	நாம்	தமிழராய்
தின்னமாட்ேடாம்.	ெமாழி	அழிந்தால்	இனம்	அழி ம்	என் 	 ரியாத	வைர;	தமிழர்
தன்ைன	ஆதிப்	ெப ைமக் 	உரிய	 தல்	மனிதராய்	எக்காலத்தி ம்		அைடயாளப்
ப த்திக்	ெகாள்ளப்	ேபாவதில்ைல.

பல	ெமாழி	கற்றவன்	பல	மனித க் 	சமம்	என்பார்கள்.	வரேவற்ேபாம்.	ஆயிரம்
ெமாழி	கற்ேபாம்.	அந்தந்த	இனத்தவரிடம்	அவ ைடய	ெமாழியில்	ேப ேவாம்.
அதற் 	 ன்	தமிழரிடத்தில்;	தமிழில்	ேப ேவாம்ண்ேண…

ேதங்க்ஸ்	என் 	பல	 ைற	ெசால் ம்	இடத்தில்	நன்றி	ஐயா,	நன்றி	மணி,	நன்றி
ைர	என் 	ெசால்லிப்	பழகட் ேம;	பற்களா	ெகாட் ப்	ேபா ம்?

‘சாரி’	ெசால்லச்	ெசால்ல	மீண் ம்	சாரி	ெசால்லத்	தயாராகிறான்	ஒவ்ெவா
தமிழ ம்.	மன்னித் 	விடச்	ெசால்லிக்	ேகட் ப்	பா ங்கள்;	ெசய்த	தவ க்காய்
ெவட்கி	நாணிப்	ேபாவீர்கள்.

தவ கள்	தி த்தப்	பட ம்னா	தவைற	எண்ணி	ெவட்கப்பட ம்	வ ந்த ம்.
தைன	தி த்திக்	ெகாள்ள	அறி 	மனைச	உ த்த ம்.	தவ 	ெசய்யக்
டாேதன் 	உள்ேள	உைரக்க ம்.	அப்ப 	உைரக்க ம்னா	மன்னித் க்	ெகாள்

என் 	ெசால்லிப்	பா ங்கள்.
தவ 	நிக ம்ேபாெதல்லாம்,	மன்னித் க்	ெகாள்	என்ேற	ெசால் ங்கள்.	அப்ப
ஒவ்ெவா 	 ைற	ெசால் ம்	 ன் ம்	இனி	ெசால்லக்	 டாெதன் ம்	ேயாசிக்கத்
தயாராவீர்கள்.	அப்ப 	ேயாசிக் ம்	இடத்திற் 	ெமாழி	நம்ைம	அைழத் ச்
ெசல்கிற .	தமிழரினம்	தமிழராய்	தன்ைன	மீட்ெட த் க்	ெகாள்ள
ேவண் ெமனில்,	 தலில்	நாம்	தமிழராய்	நம்	இன	உணர்ேவா 	பண் 	மாறா
வாழ ம்ண்ேண..”

“பண் 	மாறாம	வாழ ம்	தான்,	ஆனால்,	எவன்பா	வாழறான்?”

“யா ம்	இதில்	ஒ வைர	ஒ வர்	எதிர்பார்த்ேதா	அல்ல 	 ற்றம்	ெசால்லிேயாப்
பயனில்ைல.	பிறைர	ைக	காட் ம்	 ன்	தன்ைனப்	பற்றி	மட் ேம	ஒவ்ெவா
தமிழ ம்	சிந்திக்கேவண் ம்.	இ 	ஒ 	காலநகர்தலின்,	வளர்ச்சி	ேவகத்தின்
இைடேய	–	இைடச்ெசா களாய்	நிகழ்ந் விட்ட	 ற்றம்.	ஆனால்	அந்த
காலநகர்த்தலின்	 ற்றத்திற் 	நா ம்	காரணமாேனாம்	என்பேத	வ ந்தத்	தக்க .



கைடசியாய்	ெவள்ைளக்காரன்	விட் ப்ேபா ம்	ேபா 	எல்ேலாைர ம்	இந்தியர்
ெசால்லிப்	பிரித் ,	தனிேய	இலங்ைகன் 	ெசால்லிப்	பிரித் ச்	ெசன்றதில்லாமல்,
அதற் 	 ன்னதாகேவ;	ேசர,	ேசாழ,	பாண் யர்கள்	ஆண்ட	ேதசத்ைத,		பின்
களப்பிரர்கள்,	களப்பிரர்க க் ப்	பின்	பல்லவர்கள்,		பல்லவர்கேளா 	இைடயாக
சா க்கியர்கள்,		விஜயநகர	ேபரர கள்,	ெமாகலாயர்கள்,	மராட் யர்கள்	இைடேய
வந் 	வந் ப்	ேபான	டச் க்	காரர்கள்,	ேபார்ச் க்	கீசியர்கள்,	பிெரஞ் 	காரர்கள்
என் 	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சம் ;	அவரவர்	பங் க் 	அவரவர்	 ந் ,	நான்	தான்
நாட் க் 	ராசான் 	நடந் 	ேபான	பாைதயில்	வி ந்த	நம்	வீரதீரத்தால்,	ேநரிட்ட
மாற்றங்களால்	நமக் ள்	 	விைதகள்	பல	நன்ைமைய ம்	தீைம மாய்	இைரக்கப்
பட் விட்ட .	

ஆனால்;	அைவகளிலி ந்ெதல்லாம்	விலகி	நின் 	நாம்	யார்?	எப்ப
வாழ்ந்தவர்கள்?	எங் 	நிற்கிேறாம்?	இனி	எப்ப 	வாழப்	ேபாகிேறாம்	என்
சிந்திக்க	ேவண் ய	பிறப் 	நம்	தமிழர்	பிறப்பில்ைலயா?	

270		வ டதிற் ம்	ேமலாக	நம்ைம	 ைமயாய்	அ ைம	ப த்தி	ஆண்ட
ெவள்ைளக்	காரானிலி ந் 	எல்ேலா க் ேம	ெசன்ைனன்னா	ஒ 	வசதியான
ைற கம்	மட் மில்லாம		தமிழ்நா ன்னா	வரப்	ேபாக	ெவல்லம்	சாப்பிட்ட

மாதிரியாச்ேச!!	இ ங்க க் 	மத்தியிெலல்லாம்	நம்ம	பண் ம்	வாழ்க்ைக
ைற ம்	ேபச் 	வழக் ம்	சற் 	மாறத்	தாேன	ெசய் ம்,	ஆனால்	 ற் ம்

மாறிவி வ 	தவறில்ைலயா???
இ ல	சமஸ்கி த	கலப் ,	வடெமாழி	திணிப் ,	ஆங்கில	ஆைசன் 	நம்மள	சற்
ஒ ங் ம்;	நிைறய	நாச ம்	பண்ணின	சக்திகள்	நம்ைம	கடந் 	ேபாகவில்ைல,
தமிழினத்ைத	தந்திரமாய்	மிதித் ப்	ேபாயி க்கிற ..

இ ல	ேவற	ெத ங் ,	சவ்ராஸ்ட்ரம்,	மைலயாளம் 	எல்லாம்	ேசர்த் க்	 ழப்பி
நம் ைடய	அைடயாளத்ைதேய	நாம	ெமல்ல	ெமல்ல	நமக்ேகத்	ெதரியாமல்
ெதாைலப்ப ேபால்	ெசய்ய;	நம்	ெமாழி,	பண்பா ,	கலாச்சாரம்,	வாழ்வின்	ேதைவ,
ேத தல்கள்	என	எல்லாவற்றி ேம	 ைறேகடான	மாற்றத்ைத	சந்திக் ம்	நிைலக்
நாம்	ஆட்பட் ப்	ேபாேனாம்.

என்ன	ஒன் ,	என்னதான்	யார்	வந் 	யார்	ேபானா ம்	கைடசியா	எப்ப ேயா
தமிழர்கள்	வா ம்	ப திெயன;		தமிழ்நா ன் 	ஒ 	ேப 	மட் ேம	நமக் ன்
மிச்சப்	பட் க் .	ஆனால்,	அதற் 	ைவக்கப்பபட்ட	ெபயர்	பலைககள்	 ட
ஆங்காங்ேக	ஆங்கிலத்தில்	ைவக்கப்பட் க்கிறேத;	அைத	பற்றிேய ம்	நாம்
சிந்திக்கேவண்டாமா??!!!
“நம்	இனத்ைதப்	பற்றி	சிந்திக்க	இவ்வள 	தகவல்கைள	ைவத் க்	ெகாண்
ெவ ம்	 க்ெகட்	மட் ம்,	இல்ைல	இல்ைல	பயணச்	சீட் ைன	மட் ம்	ேபாட் க்
ெகா த் க்	காலத்ைத	கழித் 	விட்ேடேன	சத்யா?	சரிப்பா;	ேவற	யாராவ

http://ta.wikipedia.org/wiki/பிரித்தானிய_கிழக்கிந்திய_நிறுவனம்
http://ta.wikipedia.org/wiki/சேரர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/சோழர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/பாண்டியர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/களப்பிரர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/பல்லவர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/சாளுக்கியர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/முதலாம்_ஹரிஹரர்
http://ta.wikipedia.org/wiki/ஔரங்கசீப்
http://ta.wikipedia.org/wiki/சிவாஜி_(பேரரசர்)


வர க் 	 ன்ன	“ஸ்ரீலங்கா	பத்தி	ெசால்ேலன்,	ேவற	கஸ்டமர்	யாராவ 	வந் டப்
ேபாறாக..”
“ேவெறன்னண்ேண,	நாம	வாழ்ந்த	மண் ,	அதில்லாம	நாம்	வியர்ைவ	சிந்தி
உ வாக்கின	மண் ,	அைத	நாம	தான்	காக்க	ேவ ம்,	அ க் 	என்ன	வழின்
பார்க்க ம்”

“அெதன்ன	உ வாக்கின	மண் ?	“

“ம்ம்..,	அங்ேக	நாம்	உ வாக்கின	மண் ம்	இடங்க ம்	 ட	உண் ண்ேண.	அ
நாம்	வாழ்ந்த	இடம்	என்பதில்லாம	காட் ைன	அழித் 	உ வாக்கின	உைழப் ம்
அந்த	மண்ணில்	உண் ண்ேண..,	இந்த	 ற்றாண் ல	 தந்திரம்	ேவண் 	ரத்தம்
சிந்திேனாம்,	இதற் 	 ந்ைதய	 ற்றாண் களில்	ரத்தத்ைத	வியர்ைவயாய்,
உயிராய்	–	விட் 	ஊர்	அைமத் ,	விவசாயம்	ெசய் க்	ெகா த்ேதாம்.
எல்லாவற்ைற ேம	ெசய்ேதாம்;	இழந்ேதாம்;	இழந்தைத	எவேனா	அ பவிக்க,
தமிழர்	ஏமாளியாயினர்”
“அைத	பத்தி	ெசால் ங்கேளன்…?

	

	



�����	–	8
“��ரிட் ஷ்கார ங்க	எப்ப ேம	ஒ 	இடத்ேதாட	வாழ்ந்ேதாமா	இ ந்ேதாமான்
ேபாக	மாட்டா ங்க.	அப்பல்லாம்,	நா 	 க்க	அைலயிறேத	அவ ங்க க்
ேவைல.	அதில்லாம,	அவ ங்க	நாட் ல	தப் 	பண்ணினா(ல்),	தண் க்க
அெமரிக்கா	என்கிற	 ேயற்றப்	ப தியில்	ேபாட் 	தண் க்கிற 	தான்
அப்ேபாைதய	அவ ங்க	வழக்கமா	இ ந் ”	

“அெமரிக்கா ல	ேபாட்டா!!!?”
“ஆமாம்,	அெமரிக்கா ல	தான்”

“அெமரிக்கா க் ம்	கைத	இ க்கா?”

“நம்ம	ெத க் 	ேப 	‘ னியப்பன்	ெத ’ ன் 	ைவத்ததற் க்	 ட	ஒ 	கைத
இ க் ம்.	நாம்	தான்	ஆராய்வ மில்ைல.	வரலாற்ைற	ஆராய்ந் 	ேத 	ப த்
நம்ைம	நாம்	 ைமயாய்	ெதரிந் க்	ெகாள்வ மில்ைல”
“சரி	அெமரிக்கா	ெபரிய	கைதயா?	உன்	 ட	ேபசி	ேபசி	ேநரம்	ேபானேத
ெதரியைலேயப்பா”	இ வ ம்	ேபசி	ேபசிேய	மதியம்	வைர	கடந்தி ந்தார்கள்.
ந வில்	ேமகநாதனிடம்	நாைள	சத்யா	 றப்ப வதற்கான	விமானப்	பயணச்	சீட்
ெகாண் வந் 	ெகா க்கப்	பட்ட .	

இ வ ம்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	நடந் ச்	ெசன் 	அ காைமயில்	உணவகம்	ஒன்றில்
உண ண்டார்கள்.	சாப்பிட் விட் 	வந் 	மீண் ம்	அேத	அைறயில்	ஏசி	சரியாக
பணி	ெசய்யவில்ைல	என் 	திட் க்	ெகாண்ேட	மின்விசிறியின்	ேவகத்திைன
அதிகப்	ப த்திக்	ெகாண் 	அமர்ந் க்	ெகாண்டார்கள்.	சத்யா	அெமரிக்கா	பற்றி
ெசால்லத்	 வங்கினான்.

“அ 	ஒ 	உ வாக்கப்பட் 	பின்	விரி 	ப த்தப்பட்ட	ஐம்ப 	மாநிலங்களின்	
ட்டணி	ேதசம்ண்ேண.	 தலில்,	நாற்பதாயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்

பன்னிெரண்டாயிரம்	ஆசிய	மக்கள்	ெசன் 	வாழ்ந்த	இடம்	அ .

பின்	பல	நாட் 	மக்களின்	 ேயற்றத்திற் 		பிற ,	ெஜர்மனியின்	வைரபட
நி ணரான	மார் ன்	வால்ட்ஸ் ல்லர்	என்பவரால்;	ேமற்கத்திய	அைரக்ேகாள
நிலப்ப திக் 	‘இத்தாலிய	ஆய் ப்	பயணியாக	வந்தவ ம்,	வைரபட	நி ண மான
����������	������������‘	ெபயரில்	அெமரிக்ேகா	எனப்பட்ட
சற் 	ம வி	“அெமரிக்கா”	வான .	பிற 	அ 	வளர்ந் 	ெபரிய	அெமரிக்கக்
கண்டமாக	அறிவிக்கப்பட்ட 	என்பெதல்லாம்	ேவ 	நிைறய	ெபரிய	கைத.	
இ ப்பி ம்,	அப்ேபாைதக் 	அங்ேக,	 ைறந்தளேவ	மக்கள்	வாழ்ந் 	வர,



அவர்கேளா 	ேம ம்,	ஐம்பதாயிரம்	 ற்றவாளிகைள	தண் ப்பதற்காக,
பிரிட் ஷிலி ந் 	ெகாண் ேபாய்	அெமரிக்காவில்	சிைறைவத் ,	அவ்விடத்திைன
ஒ 	தவ 	ெசய்பவர்கைள	நா கடத்தித்	தண் க்கப்	பயன்ப த் ம்
அ ைமகளின்	இடமாகேவ	ைவத்தி ந்தார்கள்	பிரிட் ஷ்	காரர்கள்.
அேதப்	ேபால	இந்தியா ல	தப் 	பண்ணா	தண் க்க ம்,	தண் க்ைகயில	யா ேம
வந் 	என்னன் 	ேகட்காத	மாதிரி ம்	ஓரிடம்	ேதைவப்	பட்டதாகக்	க தி
பிரிட் சாரால்	ேதர்ந்ெத க்கப்	பட்ட	தீ 	தான்	அந்தமான்”

“அ சரி,	அப்ேபா	அப்ப 	தான்	அந்தமான்	வந் தா”
“அப்ப 	பயன்ப த்தப்	பட்ட ”

“அெமரிக்கா	 ட	அவர்கள்	உ வாக்கிய 	தானா?

“அவர்கள்	உ வாக்கிய 	கிைடயா ,	பிரித்தானியர்களால்	நா கடத்தப்	பட்ட
ற்றவாளிகள்	அங்ேக	விடப்பட் ,	அ ைமகளாக	ைவத் 	ஆளப்	பட்ட	இடம்.	பின்

பல	 ேயற்றங்க க் ப்	பிற ;	தன்ைன	‘அெமரிக்க	ஐக்கிய	நா கள்’	என் 	தன்
ஒற் ைமயா ம்,	உைழப்பா ம்,	 ன்ேனற்றத்தா ம்	அறிவித் க்
ெகாள் மளவிற் 	வளந் ப்	ேபான 	அெமரிக்கா”
“ஓ…	ேஹா…”

“அந்த	உத்தியில	தான்	ெபரிய	ெபரிய	 ற்றவாளிகைள	ெயல்லாம்	இன் ம்
அந்தமான்	ெஜயி க் 	மாத் வாங்க.	இந்த	அந்தமான்	பிரித்தானியர்களால்	எப்ப
இதற்ெகன	கவரப்	பட்டேதா;	அ 	ேபால்	அவைன	 ைற கம்	சார்ந் ம்,	அழ
சார்ந் ம்,	மிக ம்	கவர்ந்த	இடம்	தான்	‘திரிேகாணமைலப்	ப தியா ம்.	இந்த
திரிேகாணமைல	நம்ம	பாரம்பரியத்	தமிழர்	வாழ்ந்த		ப தியில்	ஒன் .	

உலகின்	நிைறய	நா கைள,	தனக் 	கீழாக	ைவத்தி ந்த	பிரிட் சாரின்	பல
நா க க் 	மத்தியில்;	இந்தியா	ஒ 	சிம்ம	ெசாப்பனமாக	இ ந்த
ெவள்ைளய க் .	எனேவ,		எங்க	இலங்ைகைய	 ம்மாவிட்டா	அ 	வழியா	வந்
பிெரஞ் 	காரங்க	இந்தியாைவ	ைகப்பற் வாங்கேளான் 	பயந் 	டச் க்
காரர்களிடமி ந்த	இலங்ைகைய ம்	அவேன	பி த் க்	ெகாண்டான்.

அதற் 	மிக	 க்கிய	காரணமாக;	இலங்ைகயில்	இ ந்த	அந்த	திரிேகாணமைல
ைற க ம்,	அந்த	திரிேகாணமைல	ஒ 	 ேலாக	 க்கியத் வம்	வாய்ந்ததாக

அைமயப்	ெபற்ற மாக	இ ந்த .

பின்	கண் 	மைல	நாட்ைடக்	ைகயகப்ப த்தி	இலங்ைகைய	ஒேர	நிர்வாகத்தின்	கீழ்
ெகாண் வந் ,	ெமாத்த	இலங்ைகையேய	 தாகப்	பி த் 	ஆளத்
வங்கினான்.

அவைன	ெபா த்த	வைர	இலங்ைக	ேவறில்ைல,	இந்தியா	ேவறில்ைல,	எல்லாம்

http://ta.wikipedia.org/wiki/திரிகோணமலை


தனக் க்	கீழான	அ ைம	ேதசங்கள்,	அவ்வள 	தான்.	

அப்ப ம்,	தமிழன்	ஒ 	 றம்,	சிங்களர்	ஒ 	 றம் 	வாழ்ந் 	வந்த	நிைலயில்;
இலங்ைக	 ம்	ஆளத்ெதாடங்கிய	ெவள்ைளயன்,	அவ க் 	சாதகமா
எல்ேலாைர ம்	ஒ 	ஆட்சியின்கீழ்	ெகாண் வ வதாெயண்ணி	ஒட் ெமாத்த
தமிழர்	மற் ம்	சிங்களர்	வாழ்ந்த	ப திகைள ம்	ேசர்த் 	சிங்களேதசம்
அறிவித் விட் ப்	ேபாயிட்டான்.

அவன்	(ெவள்ைளயன்)	ஆ ய	ஆட்ட ம்பாட்ட ம்	ெகாஞ்சம்	நஞ்சமல்ல.	அைத
தாங்கயிலாமால்	‘எப்ப ேய ம்	அவன்	ெகாட்டத்திலி ந் ,	அவன்	ெசய் ம்
ெகா ைமகளிலி ந் 	வி படல்	ஒன்ேற	ேபா ெமன் 	எண்ணிய	தமிழ்	மக்க ம்;
சிங்களன்	இத்தைன	ெபரிய	ெகா ங்ேகாளனாக	வ வான்	என் 	எள்ளள ம்
எண்ணா 	ெவள்ைளயனிடமி ந் 	வி தைல	ஒன் 	கிைடத்தால்	ேபா ெமன்ேற
காத்தி ந் ;	பின்	கிைடத்த	வி தைலைய	சிங்களனிடம்	ெதாைலக்க
ேவண் யதாகிப்	ேபானெதல்லாம்	காலம்	ெசய்த	ேகாலத்தின்
எ தாவிதியாகிவிட்டெதன்ப 	‘நாம்	நாணப்	படேவண் ய	விடயத்தில்	ஒன் .

இதற் 	 ன்னதாக,	தன்	ராஜ்யத்தின்	கீ ள்ள	இந்திய	மக்கள்ேவ
(இ ப்பைதெயல்லாம்	வந்ேதறிகள்	 ைறயா க்	ெகாண்டதால்)	ஆங்காங்ேக
வ ைமயில்	கிடப்பதாய்	எண்ணி,	அைதெய த் 	இங்ேக	விட்டலாவ 	நல்ல
ேவைலப்	பார்க்க	ஆளா ேம	என் 	கணக்கிட் ;	1827	ஆம்	ஆண் 	‘எட்வட்
பர்ன்ஸ்’ற	ஆங்கில	கவர்னர்	ஒ வனால்,	கண் 	மைலப்	பிரேதசத்தில்	காபித்
ேதாட்டங்கைள	நிர்மாணித் ;	அவற்றில்	ேவைல	ெசய்வதற்காக	ெசன்ைன
மாகாணத்தில்	இ ந் 	300	ெதாழிலாளர்கள்	வரவைழக்கப்	பட்டார்கள்.	இந்த
எண்ணிக்ைக	தான்	காலப்	ேபாக்கில்	பல	மடங்காகப்	ெப கிப்	ேபான .

காரணம்,	அவர்களின்		உைழப்பில்	திைகத் ப்	ேபாய்	வாயைடந் ப்	ேபான
ெவள்ைளக்காரன்	பிற 	பாலம்	கட் வதிலி ந் ,	சாைல	அைமப்ப 	வைரக் ம்;
நம்ம	தமிழைர	ைவத் த்	தான்	ெசய்தி க்கிறான்.	அேதா 	விட்டானான்னா;
அ ம்	இல்ைலன் 	தான்	ெசால் 	வரலா ”	

“அ சரி..”	அவர்	 திதாக	ேகட் ம்	கைதேபால	ேகட் க்	ெகாண் ந்தார்.
“ தலில்	காப்பி	ேதாட்டம்	அைமத் ,	பிற ;	காபிக் 	 ச்சி	பி க் ம்	ஆபத்
வ வைதக்	கண் ,	காப்பி	ேதாட்டத்திைன	அப்ப ேய	ைகவிட் விட் 	ேதயிைல
ெதாழிைல	ஆரம்பித் ,	அைத	வி த்தி	ெசய்ய	இன்ெனா 	 றம்	மீண் ம்
தமிழர்கைள	ேபாட் க்	 வித் ,	அடர்ந் 	பயங்கரமாக	வளர்ந்தி ந்த
கா கைளெயல்லாம்	அழித் ,	அழகான	ப ைம	பிரேதசங்களாக	உ வாக்கின,
தமிழர்களால	உ வான,	தமிழனின்	ரத்தம்	அன்ேற	வியர்ைவயாய்	சிந்தி	ஊறிய
மண்	அ 	ஈழம்”

http://karaiyoram.blogspot.com/2009/01/2.html


“எந்த	வ சத் ல..	தம்பி”
“வ சம்லாம்	ெசான்னா	நிைறய	ெசால்ல ம்ேண”

“ெதரிஞ்சா	 ம்மா	ெசால் ங்கேளன்,	ேகட் 	ைவப்ேபாேம”
“எனக் 	ெதரிந்த	வைர ம்,	ப த்த 	வைர ம்	ெசால்ேறன்,	மீதிைய	நீங்கதான்
ஆராய்ந் 	சரிபார்த் க்	ெகாள்ள ம்	சரியா..”
“எண்ணத்த	பாக்க,	அதான்	இவ்வேளா	விவரமா	ெசால் தியேல,	விவரமா	தாேன
ப ச்சி ப்பிய,	 ம்மா	ெசால் ங்க”

“கி. 	500க் ம்	 ன்னால்	விஜயன்ற	இளவரசன்	நடத்ைதக்	ேக 	காரணமாக
தன 	பதிெனட்டாவ 	வயதில்	நா 	கடத்தப்பட் ,	எ 	ேபேராட
இலங்ைகயின்	தம்பலகாமத்திற் 	வந்தி க்கிறான்.	(அவ்விடம்	தங்கப்ப்பண்ணி
என் ம்	 றப்ப கிற .	(இப்ேபாதய	அைமப் 	ப 	அவ்விடங்கள்	மன்னார்,
ேநேகாம்ேபா,	 த்தளம்	என்பதாக	 றிப்பிட் ள்ளார்கள்)	
அங்கனம்	வந்தவன்,	அங் 	வசித் வந்த	இயக்கர்	இனத்தின்	தைலவியான
ேவனிைய	மனம்	 த் 	அவ்விடத்தின்	தைலவனாகி,	பிற 	பதிைனந்

வ டம்	கழித் 	பாண் ய	மன்னனின்	இளவரசிைய	மணந் 	இலங்ைகயின்
மன்னனாக	விளங்கியதாக	மகாவம்ச ம்	சில	வரலாற் 	 றிப் க ம்

கின்றன.	.

அவன்	அங் 	மன்னனானேதா 	அல்லாமல்	அவேனா 	வந் 	 ேயறிய	எ
ேப ம்,	அங் 	வசித் வந்த	தமிழ்	ெபண்கைளேய	மணம்	 த் ,	பிற
அவர்களால்	ஒ 	கலப் 	ச கம்	உ வாகி,	வளர்ந் ,	அவ்வம்சாவழிகளால்	 த்தம்
பரப்பப்	பட் ,	சிங்களம்	உ வாக்கினதா	சிங்கள	ஆசிரியர்கேள	ெசால்வ ண் .

பாளி	ெமாழி	ேப ம்	மகாவம்சத்தின க் 	 த்தம்	பரப்ப	ேவண் 	இங்ஙனம்	ஒ
தனி	இனம்	ேதைவப்பட,	அவர்களின்	ஆதரவின்	ெபயரில்	தமிழர்களிடமி ந்ேத
தனித்த	ஒ 	இனமாக	சிங்களர்கள்	அைடயாளப்	ப த்தப்பட் 	ேமன்ைமப த்த ம்
பட்டனர்.
அப்ேபாைதய	ேதச	அைமப் 	ப ,	மகத	நா ம்,	கலிங்க	நா ம்	அ காைம
ேதசங்கள்.	மாகத	நா 	என்ப 	வங்கத் 	ஒ 	ப திைய	ேசர்த் 	பீகாேரா
அைமந்தி ந்த	இந்தியாவின்	பல	சிறப் க்கைளக்	ெகாண்ட	ஒ 	ெபரிய
ேதசமா ம்.	
கலிங்க	நா 	என்ப ,	ஒரிஸ்ஸா	மற் ம்	ஆந்திராேவா 	ேசர்ந் 	வடக் த்	ெதற்காக
பர்ணேரகா	நதியிலி ந் 	ேகாதாவரி	வைரயி ம்,	கிழக் 	ேமற்காக	வங்காள

விரி டாவிலி ந் 	அமர்கந்தாக்	மைலத்	ெதாடர்	வைர ம்	பரந்தி ந்த	வளம்
ெபா ந்திய	ேதசமா ம்.	அ மட் மின்றி	வலிைம	மிக்க	கடற்பைட	ெகாண்ட
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ேபரரசாக	விளங்கிய	இந்தப்	ேபரரசின்	கப்பல்கள்	இலங்ைக,	பர்மா,	தாய்லாந் ,
வியட்நாம்,	ேபார்னிேயா,	பாலி,	 மாத்திரா	மற் ம்	ஜாவா	ஆகிய	நா கள்	வைர
பயணம்	ெசய் 	வணிகத்தில்	ஈ பட் ந்ததாகக்	 றப்	ப கிற .	

இதன்	 லமாக	சிலர்	விஜயன்,	வங்கத்ைத	ேசர்ந்தவன்	என் ம்	சிலர்	ஒரிசாைவ
ேசர்ந்தவன்	என் ம்	சிலர்	ேவ 	சிலவா ம்	ெசால்வ ண் .	ஆனால்,	உண்ைமயில்
நடந்ததாக	மகாவம்சம்	விஜயன்	பற்றிய	வரலாற் க்	கைத	ஒன்றிைன	 கிற .	

அ ,	வங்கேதசத் 	மன்னன்	‘வங்கா‘	என்பவன்	கலிங்கேதசத்தின்	மன்னனின்
மகைள	மணந்ததாக ம்,		அவ க் ப்	பிறந்த	 பேதவி	உலகமகா	அழ ம்
அேதேநரம்	காமரச ம்	ெகாண்டவெளன் ம்,	அவள்	விதியின்	வசப்ப
சிங்கத் டன்	ேசர்ந் ”	

“சிங்கத் டனா?????!!!”
“இவ்வள 	ெபரிய	ஆச்சர்ய	 றி	ேபாட்டால்	பின்	அதன்	கிைள	கைதகள்	நீண்
ேபா ம்	பிற 	ேநரம்	பத்தாதா ”

“இல்ைல	இ 	கைதயா	?	அல்ல 	நடந்த	வரலாறா?”
“இப்ப 	ேகட்டால்	நா ம்	பதில்	ெசால்ல	இயலா .	இப்ப 	நடந்ததாக	சிங்கள
வரலாற் 	 ல்	ஒன் 	ெதரிவிக்கிறதாம்.	அதாவ ,	சிங்கள	வரலா 	ேத த்
ேபானாள்,	கைடசியில்	அவர்கள்	மதிக் ம்	பாளிெமாழி	வரலாேற	இக்கைதயிைன
தான்	ெசால்கிற .	ஆக,	இந்த	வங்க	மன்ன க் 	ஏற்கனேவ	 பேதவி	பிறந்த
ேபாேத	ேஜாதிடர்கள்	கணித் 	நம்	ேதசத்தின்	வரலாற்றில்	இப்ப 	ஒ 	ேசாகம்
இ க்கிறெதன் 	ெசால்லி	வி கிறார்களாம்.
அதாவ ,	இக் ழந்ைத	மிக	அழகாக ம்	அேத	ேநரம்	காமவிேராதங்கள்
ஏற்ப த்தக்	 யதாக ம்	இ க் ம்	என் க்	 ற,	அன்ேற	அதிர்ச்சியான
மன்னர்,	அவள்	பிறந்த	பிற 	நிைறய	கட் ப்பா கைள	விதித் 	எத்தைன	தான்
அடக்கி	வளர்த்தா ம்,	அவள்	ஒ 	ஆண்	பிறப்பிைனப்	ேபால	தன்ைன	ஒ
வீரனாக	அைடயாளம்	காட் க்	ெகாள்பவளாக ம்	அவள்	வி ப்பத்திற்
இ ப்பவ மாகேவ	வளர்ந் 	வ கிறாள்.	இைத	வி ம்பாத	மன்னன்	அவைள	ஒ
ஒ க் 	 றமான	ஒ 	காட் ப்	ப திக் 	அ ப்பி	ைவக்க	-	

அங்ேக,	ஓர்தினம்	எதிரி	நாட் லி ந் 	தன்	நா 	பி க்க	வ பவர்கைள	மடக்கி
சண்ைடயிடப்	ேபா ம்	வீரர்கள்	அணிவ த் ச்	ெசல்வைதப்	பார்க்கிறாள்.
ஆர்வத்தில்	தா ம்	அவர்கேளா 	தன்ைன	இன்னாெரன் 	காட் க்	ெகாள்ளாமல்
கலந் க்	ெகாள்கிறாள்.	அப்ப 	கலந் 	எல்ேலா மாய்	எதிரி	பைடயிைன	ேநாக்கிப்
ேபா ம்	வழியில்,	‘ஒ 	ெபரிய	காட் ச்சிங்கெமான் 	அவர்கைள	வழிமடக்கி
ெகாள்ளப்பார்க்கிற .	அத்தைனப்	ேப ம்	அந்த	சிங்கத்திைனப்	பார்த் 	அஞ்சி
ஒ ங்க,	 பேதவி	அந்த	சிங்கத்ேதா 	சண்ைடயிட் ,	சிங்கத்ைத	தன்	வீரத்தால்
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மட் மின்றி	அழ 	ஒளிவீ ம்	ெபண்வாசத்தா ம்	அடக்கி	தன்வசப்	ப த்தி
ேபார்வீரர்கைள	அதனிடமி ந் 	வி விக்கிறாள்.
அவேளா 	ஒன்றிப்	ேபான	சிங்கமான 	காம	உணர் க்	ெகாள்ள,	இவ ம்
கா ற் ,	பின்	அந்த	சிங்கத்ேதா 	ேசர்ந் 	ெந ங்கி	க ற் ம்ேபாக,	அவ க்
சிங்கபா 	மற் ம்	சிங்கஷிவாளி	என் 	இரண் 	ஆண்ெபண்	 ழந்ைதகள்
பிறக்கிறார்கள்.	அதன்	பின்,	சிறி காலம்	‘சிங்க	அைடயாளம்	ெகாண்ட	அந்தக்
ழந்ைதக டேன	அவ ம்	ேசர்ந் 	வாழ்ந் ,	அங்கி ந்த	ஒ 	 ைகக் ள்ேளேய

அவர்கள்	காலத்ைதக்	கழிக்கிறார்கள்.

ஆனால்	சிங்க	மற் ம்	மனித	உடலைமப் க்	ெகாண்ட	அக் ழந்ைதகள்	இரண் ம்
வளர்ந் 	பிற	சிங்கங்களின்	ெதால்ைலக் 	ஆட்பட,	 பேதவி	அவர்கைள	அந்த
ைகயிலி ந் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேவ 	ஒ 	தனி	இடத்திற் 	நகர்கிறாள்.

பின்	அங்கி ந் 	மீண் ம்	மாறி	ேவெறா 	சிற் க் 	 	ெபயர்ந் 	ெகாஞ்ச
காலம்	வாழ்கிறாள்.	இப்ப 	இடத்திற் 	இடம்	மாறி,	சிறி 	சிறிதாக	நகர்ந்
கைடசியாக	ஓரிடத்தில்	ஒ 	 ைறயான	வாழ்விடத்திைன	அைமக்கிறார்கள்.
அவ்வாறான	ஓர்	சமயம்,	சிங்கபா 	தன்	தந்ைதைய	ெகான் விட் 	தங்ைக
சிங்கஷிவாளிைய	மணக்கிறான்.

அப்ப 	அவேளா 	அவன்	வாழ்ந் 	பின்னால்	வி த்தி	ெசய்யப்பட்ட	இடம்தான்
சிங் ர்	என் ம்	சிங்	 ர்	என் ம்	விளங்கி	பின்	சிங்கப் ர்	ஆன .	(அதாவ
சிங்கம்	வாழ்ந்த	இடம்	என்ப 	அர்த்தம்)	
சிங்கஷிவாளிக் 	இரண் 	இரட்ைடயர்கள்	பிறக்கிறார்கள்.	அவர்களில்	 த்தவன்
விஜயன்.	இைளயவன்	 மித்தா.

த்தவனான	விஜயன்	ேபய்களிடம்	ெதாடர் 	ெகாண்டவனாக ம்	ஏக
அட்டகாசங்கள்	ெசய்பவனாக ம்	இ க்க,	அைத	ெபா க்க	இயலாத	மன்னன்
சிங்கபா வால்	அவ ம்	அவேனா 	ேசர்ந் 	ஏ 	ேபர்	ெகாண்ட	பைட மாக
நா 	கடத்தப்	ப கிறார்கள்.
ஆக,	வங்கத் 	ேதசத்தின்	ஒ 	ப தி	மகத	நாட்ேடா 	ேசர்ந்தி ந்தைமயா ம்,
மகத	நாெடன்ப 	இப்ேபாைதய	பீகார்	மாநிலம்	என்பதா ம்,	கலிங்கம்	ஒரிசாைவ
உள்ளடக்கியதா ம்,	களிங்கத் 	இளவரசி	வழியாக	வந்த	வம்சத்ைத	ேசர்ந்தவன்
என்பதா ம்,	விஜயைன	சிலர்	பிகாரிலி ந் 	வந்தாெனன் ம்,	சிலர்
ஒரிஸ்ஸாவிலி ந் 	வந்தாெனன் ம்,	சிலர்	வங்கத் 	இளவரசன்	விஜயெனன் ம்
ேவ 	ேவறாக	 வ ண் ”	சத்யா	ேமகனாத க் க்	கைதெசால்லி	நி த்த	-
“ஆக	இலங்ைகைய	பி த் க்	ெகாண் 	இ 	என்	நா ,	என 	மண்;	என்
ெசால் ம்	சிங்களர்கள்	வந்ேதறி	 கள்	தான்	இல்ைலயா	சத்யா?”

“அதிெலன்னண்ேண	சந்ேதகம்.	அப்ப 	வந்தவர்கள்	தாேன	இப்ேபா	நம்ைம
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ஆள்கிறார்கள்.	அைத	சற் 	விரிவாக	பிற 	ேப ேவாம்.	ஆகெமாத்தம்,	விஜயன்ற
மன்னன்	நம்ம	மண்ணில்	வந் 	கி. 	543-இல்	 வங்கி	கி. 	504	வைர,
கிட்டத்தட்ட	38	ஆண் கள்	நிைறவாக	ஆட்சி	ெசய்ததாக	மகாவம்சம்

கின்ற .	

அதற் ப்	பிற ,	அேசாகச்	சக்ரவர்தியின்	மகன்	மகிந்தன்	எ ம்	மகிந்த	ேதர ம்
அவ க் ப்	பின்		வந்த	அவனின்	சேகாதரி	சங்கமித்ைத ம்	ேசர்ந் 	 த்தம்
பரப்பினதா ம்,	அவர்க க் 	 ன்னேர	அங் 	நாகர்	இயக்கர் 	நான்	 ன்னம்
ெசான்ன ேபால	நம்ம	இனமக்கள்	அங்ேக	வாழ்ந்ததா ம்	தான்	வரலா 	இ க் .
அ க்கப் ற ம்	 ட	நம்ம	��������	கி. 	145	இல்	இ ந் 	கி. 	101	வைர
அ ராத ரத்ைதத்	தைலநகராகக்	ெகாண் 	இலங்ைகைய		44		வ டம்
ஆண் க்கிறார்”	

“சரி,	எல்லாம்	சரி	தான்,	ஆனால்	கைதய	மாத்தீட் ங்கேள!!!	 தல்ல	ெவள்ைளக்
காரன்	ஆட்சியில	தமிழர்	ெசன்ைனயிலி ந் 	ேபாய்	அங்ேக	காடழித் 	ஊர்
வளர்த்தார்கள்	என் 	ெசான்னீங்கேள!!!		அைத	 சா	ெசால்லலிேய?”
“அதலாம்	ெபரிய	ெகா ைமண்ேண.	இந்தியாவானா ம்	சரி	இலங்ைகயானா ம்
சரி	இரண் ேம	பிரிட் ஷாரின்	கீழி ந்த	காரணத்தினால்	எங் ம்	எல்ேலா ேம
அ ைமகள்	தாேன	எ ம்	வ த்தம்	எல்ேலா க் ேம	இ ந்த .	யாைர ம்	யா ம்
பிரித் ப்	பார்த் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	அைனவ ம்	பிரிட் ஷ்	சாம்ராஜ்ஜியத்தின்

மக்கள்	எனபைத	மட் ேம	க த்தில்	ெகாண் 	இந்தியாவிலி ந் 	கண் க் ப்
றப்பட்டனர்.
யா ம்	ெசல்லேவ	இயலாத	அடர்கா க க் 	இம்மக்கள்	அ ப்பப்பட் 	தன்
ரத்தத்ைத	வியர்ைவயாக்கி	இலங்ைகயின்	பிற்கால	ஏற் மதி	உற்பத்திக் 	தன்
உயிைர ம்	உைழப்பிைன ம்	 தலாக	இட்டனர்.	அவர்களால்	ெச ைம	ப த்தப்	பட்ட
அந்நிலேம	பின்னர்	அழகிய	மைலயகமான .	அதற்ெகன	அவர்கள்	ெகா த்த
உயிர்களின்	என்னிக்ைக	கணக்கிலடங்காதைவ	என்கிற 	வரலா .

1926-இல்	மட் ம்	மைலயகம்	வந்தவர்களில்	 ற்றில்	நாற்ப 	சதவிகிதத்தினர்
அங் 	இறந் ேபானதாக ம்,	1841-ற் ம்	1849	-ற் ம்	இைடயில்	எ பதாயிரம்
ேபர்,	அதாவ 	25	சதவிகிதத்தினர்	இறந் ப்	ேபானதாக ம்	பத்திரிைக
ெசய்திெயான்றினால்	ெசால்லப்	ப கிற .

அதன்	ெபா ட்ேட;	1837	–	இல்	4,000	ஏக்கராக	இ ந்த	காபித்	ேதாட்டத்தின்	பரப்
1881	இல்	2,56,000	ஏக்கராக	வளர்ச்சி	கண் ள்ள .	பின்,	1860	இல்	ேதயிைல
பயிரி தல்	அறி கப்ப த்தப்பட் 	1870-இல்	 ச்சிகள்	தாக்கி	காபிச்
ெச கெளல்லாம்	ேசதமானைத	க த்தில்ெகாண் 	அைவகெளல்லாம்	ேதயிைல
ேதாட்டங்களாக	மாற்றப்	பட்டன.	அதன்	ெபா ட் 	1917	இல்	ேதயிைல	உற்பத்தி
4,26,000	ஏக்கராக	ஏற்றம்	கண்ட .	

http://ta.wikipedia.org/wiki/மகாவம்சம்
http://ta.wikipedia.org/wiki/சங்கமித்தை
http://ta.wikipedia.org/wiki/எல்லாளன்
http://ta.wikipedia.org/wiki/அனுராதபுரம்
http://ta.wikipedia.org/wiki/இலங்கை
http://karaiyoram.blogspot.com/2009/01/2.html


இப்ப 	இன்ைறய	இலங்ைகயின்	 தன்ைம	உற்பத்தி	ெதாழிலான	ேதயிைல
உற்பத்திக் 	அ 	உரமாக	தமழரின்	உயி ம்,	பாலம்	கட் தல்,	இ ப் ப்பாைத	மற் ம்
சாைலகள்	அைமத்தல்	என	வியர்ைவ	ெசாட் மிடெமல்லாம்	உடன்	தமிழரின்	ரத்தம்
ெசாட்டப்	பட் ம்;	உ வான	ஒ 	மண்ணில்	இன் 	ெசாந்த	ஒ 	வீட் ற் 	 ட
இடமின்றி,	ேபாதிய	 தந்திரத்ேதா 	வாழ	த தியற் ப்	ேபானான்	தமிழன்	எனில்;
ெசால்பவைர	தி ப்பி	ய க்க	மாட்டானா	தமிழன்????

ெசாட் 	ெசாட்டாக	உயிைர	விட் 	விட் 	காத் 	வந்த	மண்ணில்	தனக்
உரிைமயில்ைல	என்றால்,	‘இல்ைலெயன்றவைன	எட் ச்	 டமாட்டானா	தமிழன்???

உலகிற் 	நாகரீகம்	ேபாதித் ;	வாழ்விற் 	அர்த்தம்	ெசால்லிக்	ெகா த் ,
ஆயிரமாயிரம்	ஆண் க் 	 ன்னேர	ெகா 	பறக்க	வாழ்ந்த	இனத்ைத	பின்னால்
வந்தவன்	ெவளிேய 	என்றால்;	ெவளிேயறி	விடலாமா	தமிழன்?”

அவன்	ஆத்திரம்	ெபாங்கக்	ேகட்கிறான்.	சத்தியாவின்	ேகள்வியில்	எ ம்
ேகாபத்திற் 	பதிலற்ற	இவ் லகின்	ஊைமப்	பார்ைவயின்	வழிேய	ேமகநாத ம்
அைமதியாய்	அவைனேய	பார்க்க;	ெகா ங்ேகாபம்	வந்தவனாய்	தன்	சட்ைடயிைன
ெவ க்ெகன	தன்னி 	ைககளால்	பிய்த்ெதரிந் 	மார்ைப	காட் 	பார்த்தியா!!
பார்த்தியா!!	என் 	மார் கைளக்	காட் க்	கத்த,	மார்பில்	‘ஈழம்	எம்	 ச் ,	ஈழம்	எம்
ேதசம்,	ஈழம்	எம்	லட்சியம்’	என் 	பச்ைச	 த்தி	எ தப்	பட் ந்த .

ேமகநாதன்,	சற் 	அதிர்ச்சி ற்றவராகப்	பார்க்க,	சடாெரன	நான் 	ேபர்	அந்த
அைறக் ள்	 ைழந் 		ேமகனாதைன	ேநாக்கிப்	பாய,	சத்தியன்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	தன்	மீைசைய	 க்கிவிட் க்	ெகாண் 	அங்கி ந்த	ேமைசயின்
மீேதறி	அமர்ந் 	ஹா	ஹா	என் 	ெகாக்கரித் 	அரக்கத்	தனமாக	சிரிக்க,	அந்த
நான் 	ேபரில்	இரண் 	ேபர்	உடேன	பாய்ந் 	ேமகநாதைனப்	பி த் 	ஜன்னல்
கம்பிகளி டாக	கயி 	ேபாட் க்	கட் விட,	மற்ற	இரண் 	ேபர்	எ றி	பாய்ந்
ேமகநாதைன	சதக்	சதக்ெகன	கத்தியினால்	 த்தி	ரத்தசகதியாக்க,	சத்தியன்
வானேம	அதி ம்	அளவிற் 	மீண் ம்	சிரிக்கத்	 வங்கினான்….
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சடாரான	ஏேதா	வந் 	ேமல்	வி ந்த 	ேபாலி ந்த .	கண்கைள	தி க்கிட் த்
திறந்தால்	அம்மாவின்	ைகைய	விட் விட் 	ஓ வந்த	 ழந்ைதெயான் 	என்	மீ
வி ந் 	எ ந் 	மன்னித் க்	ெகாள் ங்கள்	அங்கிள்	என் 	ஆங்கிலத்தில்
றிவிட் 	ஓ ய .

ஒ 	ெநா 	எனக் 	எங்கி க்கிேறன்	என்னான 	என் 	ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.
பின்	ஓரி 	வினா கள்	ேபானபின்	என்ைன	நாேன	ஆ வாசப்	ப த்திக்
ெகாண்ேடன்.	விமான	நிைலயத்திலி ப்பைத ம்	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட
கண்ணயர்ந் ப்	ேபானைத ம்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாய்	நிைன த்திக்
ெகாண்ேடன்.	ேமகனாத டன்	ேபசியைத	நிைன ற் க்	ெகாண்ேட	உறங்கியதால்
கன 	ேவ 	வந் விட,	கனவிற்கிைடேய	அந்த	 ழந்ைத	வந் 	இ த் விட்டதால்
அதிர்ந்ெத ந் த்	தி ம்பிேனன்.

இப்ெபா 	அந்த	பாப்பா	சற் 	 ரம்	ெசன் ம்	தி ம்பிப்	பார்த்
சிரித் க்ெகாண்ேட	ேபான .	அைத	பார்த் க்	ைகயைசத் விட் 	தைலயில்
ைகைவத் 	அமர்ந் க்	ெகாண்ேடன்.	“ச்ச…	ஏேதேதா	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட
உறங்கிப்	ேபாேனனா…	கைடசியில்.	கன 	ேவ 	கண் கிேறன்,	அ ம்	பாவம்
ேமகநாதன்	அண்ணன்	என்	கண்ெணதிரிேலேய	கத்தியால்	‘சதக்	‘சதக்ெகன் 	
த்தப்	பட்ட ேபால்	கன !!	என்ன	மனிதன்	நான்,	இைதப்	பார்த் க்	ெகாண்

சிரிக்க	ேவ 	ெசய்கிேறன்.	என்னாேலேய	என்ைன	 ரிந் க்	ெகாள்ள
யவில்ைல.	எைன	தாண் 	எப்ப 	கன 	வ ம்;	ஏேதா	அவர்	மீதான	ேகாபம்

உள் ர	இன் ம்	இ ந் க்	ெகாண் ப்பதன்றி	ேவறில்ைல.
ஏன்	நாெமல்லாம்	இப்ப 	இ க்கிேறாம்?	 ைமயாய்	மன்னிக் ம்	மேனாபாவேம
மனிதரான	நம்மிடத்திலில்ைலயா?	ஒவ்ெவா வ க் ள் ம்	ஒ 	மி கத்ைத
ைவத் க்	ெகாண் தான்	திரிகிேறாமா	நாெமல்ேலா ம்?	எண்ணற்ற	ேகள்விகள்
எனக் ள்	எழ,	என்	ேகள்விகளால்	நாேன	வ ந்திேனன்.	ேமகநாதண்ணன்	பாவம்,
எத்தைன	பரி 	காட் னார்	கைடசியில்,	ச்ச,	இப்ப 	ெசய்ேத	இ க்கக்	 டா
நான்.

இ ந்தா ம்	எப்ெபா 	 ங்கிேனன்;	எப்ேபா 	கன 	வந்தெதன்ேற	விளங்கிக்
ெகாள்ள	 யவில்ைல	என்னால்.		ஆழ்ந் 	ேயாசித்தத்தில்	எைனயறியா
ேசார்ந் 	 ங்கிவிட்ேடன்	ேபால்.
உண்ைமயில்	ேமகநாதண்ணன்	ஆரம்பத்தில்	அத்தைன	அர்த்தமற் 	ேபசினா ம்
அவைர	விட் ப்	பிரிைகயில்.	பிரியா	விைட	ெபற்ேறன்	என் 	ெசான்னாேல	த ம்.
ஏெனனில்	ஈழம்	பற்றி	கைடசியாக	அவ்வள 	உ கினார்	அவர்,	ஈழம்	பற்றிய	எந்த



உதவி	ேவண் மாயி ம்	உடேன	அைழக்கச்	ெசான்னார்,	அல்ல 	ஏேத ம்
தமிழகத்தில்	இ ந் 	ெசய்வ 	என்றா ம்	பரவாயில்ைல	ெசய்யத்	தயாெரன்
ெசால்லிய ப்பியெதல்லாம்	நிைனவிேலேய	இ ந்த .

அவரிடமி ந் 	விைட	ெகாள்ைகயில்;	யாேரா	ஒ 	ஜீவ க் ள்	இ ந்த
வி தைலயின்	தீைய	ேம ம்	ஒ 	ெசாட் 	எண்ெணய்	ஊற்றி
எரியைவத்ததாக ம்,	ஈழம்	 றித்த	விழிப்பிைன;	நாம்	ெகாள்ளேவண் ய
அக்கைறயிைன	நம்	தமிழ்மண்ணின்	ைமந்தர்	ஒ வ க் 	தன்னால்	இயன்றவைர
ெகா த் விட் 	வந்ததாக ம்	ஒ 	தி ப்தி	எனக் ள்	இ ந்த .

ேயாசித் க்	ெகாண்ேடயி க்ைகயில்	தி ெரன	ேநரமாயி க் ேமா	என்ெறா
பதட்டம்	வர	ைகக்க காரத்தில்	ேநரம்	பார்த்ேதன்..	ஒ 	மணி	ேநரத்திற் 	ேமல்
கழிந் 	விட் ந்த .	மனதிற் ள்	என்னேவா	பல	வ ட	வாழ்க்ைகயிைன	 ன்
மணிேநர	திைரப்படத்தில்	பார்த் வி வ ேபால்..	நாெளல்லாம்	நாங்கள்	ேபசி
கழித்த	ெபா கெளல்லாம்	ஒ 	மணி	ேநர	ஓட்டத்தில்	நிைனவிைன	ெதாட்
கடந் 	ேபாயி ந்த .

ேமகநாதண்ணன்	மற் ம்	அவைர	ேபால்	ஈழத்தின்	வி 	 றித் 	எந்த
அக்கைற ேம	இல்லாதவர்கள்	பற்றி ம்,	தன்	வீ ,	உற கள்,	 ழந்ைதகள்,	நா ,
இனத்தின்	வி யல்	என	எல்லாம்	 றித் ம்	சிந்திக்க	சிந்திக்க	மனதிற் ள்	ஏேனா
மிக	ெவ ைம	உணர்ேவ	உண்டான .

மனேதா 	ேசர்ந் 	சற் 	உட ம்	பாரமாக,	ெவ 	ேநரம்	உட்கார்ந்ேத
உறங்கிவிட்டதால்,	கண 	ேபால	ேநரம்	கடந் விட்டதால்,	உள்ேள	ஏேதா	ஒ 	பதட்ட
உணெவழ;	எ ந் 	நின் 	ைககைள	ேசாம்பல்	 றித்தவனாய்	இங் ம்	அங் ம்
தி ம்பிப்	பார்க்கிேறன்.

ைகப்	ைபயிைன		இ க்ைகயின்	மீ 	ைவத் விட் ,	ம க்கணினிைய	மட் ம்
எ த் 	ேதாளில்	மாட் க்ெகாண் ,	‘ெகா ம் 	விமான	நிைலயத்தின்	அைடக்கப்
பட்ட	கண்ணா ேயாரம்	நின் ;	விமானங்கைள ம்,	விமானத்ைத	 றப்பட
தயாராக்கிக்	ெகாண் க் ம்	ஊழியர்கைள ம்,	உடன்	ேசர்ந் 	பணி	 ரி ம்	ெபண்
ெதாழிலாளர்கைள ம்,	ஆ க் ப்	ெபண்	நிகராக	ப 	 க்கி,	 றிப்ெப த் ,
ஆண்கேளா 	ேசர்ந் 	ேநசேமா 	பணியாற்றிக்	ெகாண் க் ம்	சிறப்பிைன ம்
கண் 	எல்லாவற்ைற ம்	ஒ 	 ைகப்படம்	எ த் க்	ெகாண்ேட	வ கிேறன்.

ஒவ்ெவா 	விமானங்கைளயாக	மாறி	மாறிப்	பார்ப்ப 	சற் த்	 ரத்தில்	இ ந்
என்ைனப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ஆர்மிக்	காரர்க க் 	எப்ப த்	ெதரிந்தேதா
என்ன	நிைனத்தார்கேளா	ெதரியவில்ைல.	 ர்ந் 	அவர்கள்	என்ைனேய
கவனிப்ப 	பக்கவாட் ல்	ெதரிந்த .

சற் 	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	அவர்கள்,	விர்ெரன	எ ந் ,	ேத க்	ெகாண் ந்த



தி டன்	ஒ வைன	பி த் விட்ட 	ேபால்;	அவசரமாக	ேதாளில்	மாட் யி ந்த
ப்பாக்கியிைன	ெவளிேய	எ த் 	சரி	ெசய் க்	ெகாண்ேட	எைன	ேநாக்கி	ஓ

வந்தனர்.
நான்	 ைகப்படம்	எ ப்பைத	அவர்க க்காக	நி த்தவில்ைல.	அவர்கள்
என்ன கில்	வந்த ம்	என்ன	ெசய்கிறாய்	என்றனர்.	சிரித் க்	ெகாண்ேட	மிக
அழகான	ஊர்	உங்கள்	ஊர்	என்ேறன்.	விமானங்கைள	ஏன்	படம்	எ க்கிறாய்
என்றார்கள்.	விமானம்	தாண் 	ப ைம	 த்தி க் ம்	ஊைரத்	தாென த்ேதன்,
விமானம்	எங்கள்	ஊரில்	இைதவிட	நிைறய	நிற் ம்	என்ேறன்.

சற் 		 ைறத்தவா 	“உன்	ெபயெரன்ன?	ேகட்பதற் 	மட் ம்	பதில்	ெசால்”
என்றனர்.	ெசான்ேனன்.	எங்கி ந் 	வ கிறாய்	என்றனர்,	ெசான்ேனன்.	பிற
எங்ேக	ேபாகிறாய்	என்ன	ெசய்கிறாய்	யா டன்	வந்தாய்	ேபான்ற	சாதாரண
ேகள்விகள்	தான்,	என்றா ம்,	இைடேய	 ந்த	ஒ 	க ங்காளி	ெயா வன்
ெவ க்ெகன	என்	ைகயிலி ந்த	 ைகப்படப்	ெபட் ைய	பி ங்கிக்	ெகாண் 	‘என்ன
ைவத்தி க்கிறாய்	ைபயில்	என்றான்,	கணினி	என்ேறன்.	திற	என்றான்,	திறந்ேதன்.
அ 	என்ன	என்றான்;	ம க்	கணினி	என்ேறன்.	கணினிைய	ேமேல	எ 	என்றான்.
எ த்ேதன்.	கீேழ	அ யில்	ெதரி ேத	அ 	என்ன	என்றான்.		ேபாச் டா..!!	என்
நிைனத் க்	ெகாண்ேடன்.

எனக் 	 க்கிவாரி	ேபாட்ட .		அெதான் ம்	இல்ைல,	எல்லாம்	 த்தகங்கள்	தான்
என்ேறன்,	அந்த	 த்தகத்ைத	எ 	என் 	அ யிலி ந் 	ெகாஞ்சம்	மட் ம்	ெதரி ம்
ஒ 	 த்தகத்ைத	காட் னான்.	அவன்	காட் ய	இடத்தில்	எனக் 	வந்த	எமன்	ேபால
அழகாக	ஓரம்	மட் மாய்	ெதரிந் க்	ெகாண் ந்த 	அந்த	 த்தகம்.	 த்தகத்தின்
அட்ைடயில்	ெகாட்ைட	எ த்தில்	‘வி தைலயின்	ேவட்ைக’	எ ம்	ெபயர்	பதிக்கப்
பட் க்க,	பார்த்தாேல	ெதரிந் வி ம்	அ 	ஈழம்	பற்றிய,	ஈழப்	ேபார்	பற்றிய,
ஈழத்தில்	நடந்த	அநீதிகள்	பற்றிய	கவிைதகளின்	ெதா ப்ெபன் .

அைத	ெவளியில்	எ த்த 	தான்	தாமதம்,	ஆர்மிக்	காரர்கள்	ஒ வைர	ஒ வர்
பார்த் க்	ெகாண்டனர்.	அதற் ள்	ஒ வன்	அைதப்	பி ங்கி	இரண் ப்	பக்கம்
தான்	பிரித்தான்’	உள்ேள	“அண்ணன்	பிரபாகர க் 	சமர்ப்பணம்”	என்றி க்க
யைல	கா 	பி த் த்	 க்கிப்	ேபாவார்கேள;	அ ேபால	என்ைன	 க்காத
ைற	தான்;	ஒ 	நிமிடத்தில்	அவர்களின்	ேதாற்றம்	ெசயல்	பார்ைவ	ேபச் 	என

எல்லாேம	மாறிப்	ேபான .

ஒ த்தன்	அ 	என்றான்,	ஒ த்தன்	பி 	என்றான்,	 த்தி ேவன்	ெவட் ேவன்
ஆளா க் 	 திக்கிறா ங்க	மாறி	மாறி.	நான்	எதற் ம்	 ணிந்தவனாகேவ
சாதாரணமாக	நின்றி ந்ேதன்.	அதற் ள்	ஒ வர்	அைமதிப்	 ைனப்	ேபால	வந்
என்	ேதாளில்	ைகேபாட் 	ேநராக	விமான	நிைலயக்	காவல்	 ைறயின்	உயர்
அதிகாரிகள்	இ க் ம்	அைறக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபானார்.



எல்ேலா ம்	என்	பின்ேன	கத்திக்	ெகாண்ேட	ஓ வந் 	அந்த	அைறக் ள்
ந்தனர்.	வ ம்	வழியிேலேய	வாக்கிடாக்கியில்	யார்	யாைரேயா	அைழத்

ெசால்லிவிட்டார்கள்	பின்னால்	வந்தவர்கள்.
உள்ேள	அைறக் ள்	ேபான ம்,	ஒ வைர	மாற்றி	ஒ வர்	எைன	அ க்க	ைக
ஓங்கினர்.	ஒ வன்	 ப்பாக்கி	எ த் 	 த்தவந்தான்.	நான்	சற் ம்	ெபா ைம
இழக்கவில்ைல,	பயம்	 ளி ம்	ெகாள்ளவில்ைல;	ெவ 	ெதளிவாக	 றிேனன்,
என்ைனப்	பற்றிய	விவரம்	சரிவர	ேகட்கா 	யா ம்	என்	ேமல்	ைகைவக்க	அதிகாரம்
கிைடயா .,	நான்	உங்கள்	விமானத்தில்	பயணிக்க	வி ப்பப்பட் 	வந்த	ஒ
பயணி.	ேவண் ெமனில்	தீர	விசாரித் க்	ெகாள் ங்கள்,	பிற 	நீங்கள்
ெசால்வதற் 	நான்	கட் ப்	ப கிேறன்,	காரணம்	நீங்கள்	ஏன்	இப்ப 	என்ைன
நடத் கிறீர்கள்	என்பேத	எனக் ப்	 ரியவில்ைல’	என்ேறன்’	ஒன் ம்
ெதரியாதவைனப்	ேபால.

ஒ வன்	பின்னால்	வந் 	தைலயில்	ைகைவத் த்	தள்ளினான்..	‘நீ	என்ன	ெபரிய
ங்கியா,	உனக் 	ெசால்ல ம் 	எல்லாம்	அவசியம்	கிைடயா 	என்ப 	ேபால்

ஏேதா	சிங்களத்தில்	திட் னான்.	நல்லேவைள	எனக் ப்	 ரியவில்ைல	அ ,
என்றா ம்	அந்த	தைலயில்	ைகைவத் 	தள்ளிய	ேகாழிக்	கி க்கன்	யாெரன்
பார்ப்பதற் ள்	அதிகாரி	ஒ வர்	அங்ேக	அவசரமாக	ஓ வந் ;	‘யா ம்	பயணியின்
ேமல்	ைக	ைவக்காதீர்கள்,	நாம்	விசாரித் விட் 	சந்ேதகெமனில்	சிறப் க்
காவலாளிகளிடம்	ஒப்பைடத் 	வி ேவாம்’	என் 	ெசால்லிவிட் 	விசாரிக்க	மட் ம்
உத்தரவிட்டார்.
“எப்ப 	வந்த 	இந்த	 த்தகம்	உன்னிடம்?”	என்றார்	இைடேய	வந்த	ஒ வர்.	இல்ைல
இல்ைல	இ 	இவ ைடய	 த்தகம்	 ைகப்படம்	இ க்ேக,	பின்னா 	பார்	என்றான்
மற்ெறா வன்.	அவன்	 த்தகத்ைத	தி ப்பி	பின்பக்கம்	பார்த் 	விட் 	-

“எத்தைன	 த்தகம்	எ தி	இ க்கிறாய்,	யார்	நீ?”

“நானா?!!!!!!!!!,	நான்	சத்தியசீலன்.	ஒ 	தனியார்	நி வனத்தில்	பணி ரி ம்
கணக்காளன்.	எனக் ம்	 த்தகத்திற் ம்	எந்த	சம்மந்த ம்	இல்ைல’	என்ேறன்.
என்ன	கைதய க்கிறாய்	இேதா	உன்	 ைகப்படம்	இ க்கிறேத?”	என்றான்	ஒ வன்
ஆேவசமாக.
அைத	நன்றாக	பா ங்கள்,	அவர்	ேவ 	நான்	ேவ .	நாெனன்ன	அத்தைன
சி வனா?	எனக் 	 ப்பத்ேத 	வயதாகிற .	பார்ைவ	மங்கி	கண்ணா 	இட் த்
திரிகிேறன்.	அவர்	ேவ 	யாேரா’	நானல்ல”	என்ேறன்.

இல்ைல	இல்ைல	ெபாய்	ெசால்லாேத	உன்ைன	ேபாலேவ	இ க்ேக	இந்த	 ைகப்	படம்
என்றனர்.

அதற் 	நான்	ெபா ப்பில்ைல.	அவர்	என்ைனப்	ேபால்	இ க்கலாம்	அதற்காக



சத்தியசீலன்	எப்ப 	“காதம்பரி”	ஆக	 ம்?	அ ம்	அ 	ஒ 	ெபண்ணி ைடயப்
ெபயர்	எப்ப 	எனதாக	இ க்க	 ம்.	நாெனா 	ஆண்.	ெசால்ல	ேவண் ய
கட்டாயம்	ேவ 	எனக் .

ஆனால்,	நாெனா 	ஆண்,	அ 	ஒ 	ெபண்ணின்	ெபயர்	என்ற	ேபா 	தான்,
அவர்க க் 	ெதளிேவ	வந்த .	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த் 	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.
தமிழ்	ெதரிந்த	ஒ வைர	அைழத் வந் 	ேகட்க,	 த்தகத்தில்	‘காதம்பரி’	என்
எ தியி ப்பதாக	அவர்	ெசால்ல.

பிற 	இந்த	 த்தகம்	எப்ப 	உன்	ைபயில்	வந்த ?”	என்றனர்.
“நான்	வ ம்	வழியில்	ஒ 	கைடயில்	விற்ற ,	வாங்கிேனன்”	என்ேறன்.

“அப்ேபா	இந்த	படத்தில்	இ ப்ப 	நீயில்ைலயா?”

“சத்தியமாக	நானில்ைல.	இேதா	என்	கட ச்	சீட் ,	பயணச்	சீட் 	எல்லாம்
பா ங்கள்”	எ த் க்	ெகா த்ேதன்.

ஒவ்ெவான்றிைனயாய்	பிரித் 	எல்ேலா ம்	பார்த்தார்கள்.	நல்லேவைளயாக	அதில்
தற்ேபா 	கட ச்	சீட் 	மாற்றி	வாங் ைகயில்	பதிந்த	 திய	 ைகப்படேம	இ ந்த .
விமானம்	 றப்பட	இன் ம்	ஏறக் ைறய	ஒ 	மணிேநரேம	உள்ள 	நான்
றப்ப கிேறன்	என்	 ைகப்படக்	க விைய ம்	கட ச்	சீட்ைட ெமல்லாம்
ெகா ங்கள்	என்ேறன்.

அவர்க க் ள்ேளேய	ஒ 	ஐந் 	நிமிடத்திற் 	கலந் 	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.
வாக	விட் விடலாமா	என் 	ேபசிக்	ெகாண் க்ைகயில்	ஒ 	சதி	காரன்

எங்கி ந்ேதா	வந்தான்.	 த்தகத்ைத	வாங்கிப்	பிரித் 	பார்த் 	விட் 	-

“இேதா	இந்த	 த்தகத்தில்	தான்	வைலதள	 கவரி	இ க்கிறேத	என் 	காட்ட;
த்தகத்தில்	உள்ள	 கவரிப 	இைணயத்ைத	திறந் 	வைலதளத்ைத	காட் ,
தமிழ்	ப க்கத்	ெதரிந்த	ஒ வைர	அைழத் 	ப த் ச்	ெசால்லச்	ெசான்னனர்.
அவர்	உடம்பில்	ஒ வெதன்ன	தமிழர்	ரத்தம்	தாேன	ஏேதா	விவகாரம்	உள்ளதரிந் ;
அவர்	அத்தைன	சரியாக	 தாக	ெசால்லிடவில்ைல.	இைத	அ கில்	நின்
பார்த்த	ெகாஞ்சநஞ்சம்	தமிழ்	ெதரிந்த	சிங்கள	ஆர்மி	காரர்கள்	கண் க்	ெகாள்ள,
ஒ வன்	அவைரப்	பார்த் 	உ மினான்.

இவன்	 லிேயாட	ஆ ,	கள்ளன்,	சரியாய்	ெசால்லமாட்டான்,	விடாதீங்க	இவைன;
என் 	அவைன	சட்ைடைய	பி த் 	தள்ளிவிட் ,	தமிழ்	ப க்கத்	ெதரிந்த	ேவ
ஒ 	சிங்களக்	காரைர	 ட் 	வந் 	ப க்கச்	ெசால்ல,	அவன்	ேலசாக	அங் ம்
இங் மாய்	பார்த் விட் 	‘இ 	ஒ 	ெபா 	வைலத்தளம்	தான்,	ெவ ம்	காதல்
கவிைதகள்	தான்	இ க்கிற 	என்றான்	ேமம்ேபாக்காக.

அதற் ள்	இன்ெனா வன்	ெதாடர் 	விவரம்	இ க்கா	பார்	என் 	ெசால்லி



எப்ப ேயா	இைத	அைத	அ த்தி	ெபயர்	–	சத்தியசீலன்,	விலாசம்	இ 	இ 	ேம ம்
ைவத்	என்றி க்க,	அைத	அந்த	சண்டாளன்	ப த் ம்	காட் விட,		எ றி

எல்ேலா ம்	என்	ேமல்	பாயாத	 ைறயாக,	எட் ச்	சட்ைடைய	பி த் க்
ெகாண்டார்கள்.
நான்	எதற் ம்,	அச வதாக	இல்ைல.	ஒேரய யாக	அ த் 	என்	தைலமீ
சத்தியமாக	நான்	இல்லேவ	இல்ைல	என்ேறன்.	‘காதம்பரி’	என்றால்	எனக் 	யார்
என்ன	என் 	 டத்	ெதரியாெதன்ேறன்.	அெதப்ப 	ஒேர	 கம்	ஒேர	ெபயர்
வ ெமன் 	ேகட் 	ஒ வன்	 ப்பாக்கியால்	பின்னாலி ந் 	நன்றாக	வலிக் மா
த்தினான்.

வலி	ெபா த் க்	ெகாண்ேடன்.	விட் க்	ெகா க்க மில்ைல.	அைதப்	பற்றி
எனக் 	கவைலேய	இல்ைல.	என்	ெபயர்	சத்தியசீலன்,	நானி பப் 	லண்டனில்
நீங்கள்	 ைவத்திைன	பார்த் விட் 	ேப கிறீர்கேள’	என் 	சத்தமாக ம்
அ த்தமாக ம்	ேகட்க;	அவர்கள்	பயணச்	சீட் ைன	வாங்கி	மீண் ம்
பார்த் விட் 	–

சரி	அந்த	வைலதள	 கவரிப்	ப 	ெகா த் ள்ள	 ைவத்	ெதாைலேபசி
எண் க் 	ெதாடர்பிைன	ெகா ங்கள்	என் 	ெசால்ல	-
உடேன	அந்த	எண்ணில்	அைழத் 	ேபசிப்	பார்க்க,	 ைவத்திலி ந் 	ெதாைலேபசி
எ க்கப்	பட் 	எப்ப ேயா	யாேரா	ஒ வர்	ஆமாம்	‘காதம்பரி’	என்பவர்	இங் 	தான்
இ க்கிறார்.	இந்த	ெதாைலேபசி	எண்	 ட	அவ ைடய 	தான்,	அவரிடமி ந்
என்	நண்பர்	வாங்கிக்	ெகாள்ள,	என்	நண்பரிடமி ந் 	நான்	தற்காலிகமாக
வாங்கிேனன்’	என் 	ெசால்ல,	ேலாட்ச்பீக்கரில்	அைத	ேகட்ட	எனக் 	நிம்மதிப்
ெப ச்ச்ேச	வந்த .

“பார்த்தீர்களா;	நான்	ெசான்ேனனில்ைலயா,	இப்ேபா 	லண்ட க்
அைழத் ப்பா ங்கள்	என் 	லண்டனின்	நி வன	விவரம்	ெசால்ல;	அவர்கள்
சந்ேதகத்தில்	அங் ம்	அைழத்தார்கள்.	அங்ேக	என்	நி வனத்ைதச்	சார்ந்ேதார்
“ஆம்	இங்ஙனம்	ெபயரில்	ஒ வர்	இங் 	பணியாற்றி	வ கிறார்	என் 	ெதரிவிக்க
மீண் ம்	நான்	அ த்தமாக	பி த் க்	ெகாண்ேடன்	-

“ஏன்	ஒ வைர	ேபால்	ஏ 	ேபர்	இ ப்பதாய்	ெசால்வார்கேள	உங்க க்
ெதரியாதா?	அ ம்	நான்	ஒ 	இந்தியன்	என்ைன	இப்ப 	நடத் கிறீர்கேள
என்ேறன்	(உள்ேள	ெகாஞ்சம்	வ த்தமாகத்	தான்	இ ந்த ).

அதலாம்	வி ,	அதிகம்	ேபசினால்	பி த் 	சிறப் 	காவலாளியிடம்	ஒப்பைடத்
வி ேவாம்	என்றான்	ஒ வன்.	உன்ைன	 ட் 	அேதா	அந்த	 ைலயில்	கடாசிவிட்
‘ லி’	என் 	ெசால்லி	விசாரைணைய	 ட	ரத் 	ெசய் வி ேவாம்,	 தல்
ேபசாேத’	என்றான்	இன்ெனா வன்.	மாறி	மாறி	ஒவ்ெவா வர்	ஒவ்ெவான்



ெசான்னார்கள்.

வய க் ள்	திரிந்த	எலிைய	பத் 	க கள்	 ழ்ந் 	ெகாண்ட 	ேபால்	இ ந்த
எனக் .	 த்தகத்தில்	என்ன	எ தி ள்ள 	என் 	ெதரி மா	என்றார்கள்;
என்னேவா	கவிைத	ெதா ப் 	ேபால்	என்ெறண்ணி	தான்	வாங்கிேனன்	இன் ம்
ப க்கவில்ைல’	என் 	ெசால்ல.

என்	 கத்ைத	மாறி	மாறி	பார்த்தார்கள்.	சாணக்கியனின்	நிைன 	மட் ேம
உள்ளி ந் 	வந்தெதனக் .	எதிர்காலத்தில்	‘என்	தமிழ்மக்கள்	சானக்கிய க்
பதில்	என்ைன	ெசால்லட் ம்	என்ப 	ேபாெலா 	உ தியிைன	உணர் 	 க்க
நிைறத் க்	ெகாண் 	பாவம்ேபால்	அமர்ந்தி ந்ேதன்.	என்ைன	உட்கார
ைவத் விட் 	கால்	மணிேநரம்	அவர்க க் ள்	அவர்கள்	மாறி	மாறி	ேபசிக்
ெகாண்டார்கள்.
பிற ;	இ ேபான்ற	 த்தகத்ைத	எல்லாம்	இனி	வாங்கிவரக்	 டாெதன் 	ெசால்ல,
ெதாடக்	 ட	மாட்ேடன்	என்ேறன்.	சரி,	அப்ேபா	ேபா…,	வி 	ேபாகட் ம்’	என்றார்
அந்த	ேமலதிகாரி.
நான்	நகர்ந் 	ெவளிேய	வர,	என்	பின்ேன	ஒ வன்	ஓ வந் ;	‘இைடஞ்ச க்
மன்னித் க்	ெகாள் ங்கள்,	எங்கள்	பணிைய	நாங்கள்	ெசய்ேதாம்’	தவறாக
எண்ண	ேவண்டாம்,	இந்தியைர	நாங்கள்	மதிக்கிேறாம்’	என்றான்.

மண்ணாங்கட் ”	என் 	மனதில்	நிைனத் க்	ெகாண் ,	பரவாயில்ைல
பரவாயில்ைல	ஒ 	பயணிைய	நா ேபர்	பார்க்க	இப்ப 	அைழத் வந் 	அசிங்கம்
ெசய்கிறீர்கள்.	எனக் 	விமானத்திற் 	ேவ 	ேநரம்	ெந ங்கிவிட்ட ,	வி ங்கள்
நான்	ேபாகிேறன்”	என் 	அவசரம்	காட்ட	-
அவேனா 	இன் ம்	இ வ ம்	வந் 	நிற்க,	அவர்கள்	 வ ம்	கலந் 	ேபசிவிட் ;
அங்கி ந்ேத	வாக்கிடாக்கியில்	விமான	அதிகாரிகைள	ெதாடர் 	ெகாண் 	ேபசி,
பிற ,	என்ேனா 	விமானேம ம்	அைறவைரக் ம்	வந் ;	விமான	ஊழியர்களிடம்,
ேசாதைனயின்	காரணமாக	தாமதமாகிவிட்ட 	என் 	விவரம்	ெதரிவித் ,
இ ந்தா ம்	எதற் ம்	சற் 	கவனம்	ெகாள் மா 	அவர்கள 	ெமாழியில்
கி கி த் 	விட் 		அங்கி ந் 	 றப்பட்டனர்.
அவர்கைள	எல்லாம்	நான்	 தல்	கவனத்தில்	ெகாள்ளவில்ைல,	விமானத்தில்	ஏறி
அமர்ந்ேதன்.	ஆர்மிக்	காரர்களால்	ெகாண் வந் 	விடப்	பட்டதால்	எல்ேலா ம்
என்ைனேய	ஒ 	 ற்றவாளி	ேபால்	பார்த்தனர்.	ஒ 	ந த்தர	வய 	ெபண்.
கண்ணீரில்	ஊறிய	விழிகேளா 	என்ன கில்	வந் 	நின் 	என்ைனப்	பார்த்தாள்.
அைத	எல்லாம்	நான்	கண் க்	ெகாள்ளேவயில்ைல.	என்	எண்ணெமல்லாம்	எங்ேகா
இ ந்த .

என்ைன	அவர்கள்	பி த் க்	ெகாண்ட ம்,	பிற 	விட் விட்ட ம்	என்னேவா



எனக்ெகா 	கன 	கண் 	விழித்த 	ேபாலேவ	இ ந்த .	என்ைன
விட் வி வார்கள்	என் 	நான்	உண்ைமயில்	நம்பேவயில்ைல.
எப்ெபா ம்;	ேவகேமா	உணர்ச்சிவயப்	படேலா	சில	இடத்தில்	அத்தைன	பயைனத்
த வதில்ைல.	இங் ம்,	அவர்களிடத்தி ம்,	அ 	தான்	நடந்த .	சற் 	ேயாசித்
என்	கட ச்	சீட் ல்	என் 	நான்	இந்தியா	ேபாேனன்.	எப்ேபா 	மீண் ம்	லண்டன்
ெசன்ேறன்.	 ைவத்	இதற் 	 ன்	ெசன் ள்ேளனா,	இல்ைலயா,	 ைவத்தின்
அச் கள்	 த்தப்	பட் ள்ளதா..	என,	எந்த	ஒ 	சரியான	விவர ம்	அவர்க க் ப்
பார்த்திடத்	ேதாணவில்ைல.

ஒ 	சின்ன	 ழந்ைதயிடம்	இப்ப 	நடந்த 	என் 	ெசான்னா ம்,	ஏன்	நான்
ைவத்திலி ந் விட் 	ஊர்	ெசன்றி க்க	 டா ,	பிற 	லண்டன்	ேபாயி க்கக்
டா ’	என்ெறல்லாம்	அந்த	 ழந்ைதக்	 ட	ேயாசித் 	விட் க்கக்	 ம்.

ஆனால்	அவர்க க்க 	ெதானேவயில்ைல,	ஒ ேவைள	அப்ப 	இவர்க ம்
ேயாசித் 	என்	கட ச்	சீட் ைனச்	சரியாகப்	பார்த்தி ந்தால்	நான்	தான்	அந்த
“காதம்பரி”	என்ப 	மிகத்	ெதளிவாக	அவர்க க் ப்	 ரிந் ப்	ேபாயி க் ம்.	அந்த
த்தகத்ைத	எ திய 	நான்தாெனன் 	கண் ப்பாக	அறிந்தி ப்பார்கள்.	ஆனால்
அவர்கள்	அைத	ெசய்யவில்ைல.	இதலாம்	தான்	கட ள்	ெசயல்	ேபா ம்.
அறிவாளிகள்	தவ 	ெசய்வ ம்,	 ட்டாள்	ெதளிந் வி வ ம்	 ட	சிலேநரம்
யதார்த்தமாகேவ	நடந் வி கிற 	உலகில்.
அதற் ள்,	இதலாம்	நான்	சிந்தித் க்	ெகாண் க் ம்	ஒ சில	நிமிடங்க க் ள்
ெவளியிலி ந் 	வந் க்	ெகாண் ந்த	மீதப்	பயணிக ம்	விமானத்தி ள்ேள
வந்தமர	ஒேர	சலசலப் 	 	இங் மங் ம்	சப்தமாகேவ	இ ந்த .	சிலர்
ஆங்காங்ேக	தன்	இ க்ைக	பார்த் 	அமர்ந் ம்,	ெபாதிகைள	இடம்	மாற்றி
ைவத் க்ெகாண் ம்	எ த் க்	ெகாண் ம்		இ ந்தனர்.

நான்		ஒ 	ெப ச் 	விட்டவனாய்	அைமதியாக	என்	இ க்ைகயில்	அமர்ந்
கண்கைள	 க்	ெகாண்ேடன்.	விமான	நிைலயத் ள்	நடந்த 	நிைன
வந்த .	அந்த	பின்னாலி ந் 	வந் 	தைலயில்	தட் ய	ஆர்மி	 பீெரன
நிைனவிற் 	வந்தான்.

அைத	ேயாசிக்க	ேவண்டாெமன	மாற்றி	ேவ 	எைத	எைதேயா	எல்லாம்
ேயாசித்ேதன்.	ம ைற	அந்த	 ப்பாக்கியால்	 த்திய	ஆர்மி ம்	நிைனவிற்
வந்தான்.	உயிர்ேபானால்	ேபாகட் ெமன	தி ப்பி	ய த்தி ப்ேபன்	தான்,	நான்
தானடா	“காதம்பரி”	என்	தங்ைகயின்	ெபயைரேய	 ைனப்	ெபயராய்	ைவத்
எ கிேறன்,	என்னத்ைத	கிழித் 	வி வாயடா,	அதிகமாக	ெசய்வெதனில்

வாய்’	அவ்வள 	தாேன	 !!’	என் 	மார்ைப	விரித் க்	காட் க்	ேகட் ப்ேபன்.
ஆனால்;	எனக் 	என்	 ய	மானத்ைத	விட,	எனக் 	நான்	ப ம்	என்	அசிங்கத்ைத
விட;	என்	ேதசம்	ெபரிதாகப்	பட்ட .	என்	மக்கள்	ெபரிதாகப்	பட்டார்கள்.



சட்ெடன	மண்ைடயில்	ஏற்றிக்ெகாெகாள் ம்	ேகாபத்ைதவிட,	அைமதி	காத்
சாதிக் ம்	வல்லைம	ஒ 	வித்ைத.	மிச்சமி க் ம்	என்	கடைமகைள	 க்க	அந்த
வித்ைத	எனக் 	இப்ேபாைதக் 	சரிெயனப்	பட்ட .

ேமகநாதன்	ேபால்	இன் ம்	நிைறய	ேபர்	தமிழகத்தில்	இ க்கிறார்கள்;
அவர்களிடம்	அவ க் 	ெசான்ன	விவரத்ைதெயல்லாம்	ெகாண்
ேசர்க்கேவண் ம்’	என் 	 லிைழயிலான	ேநரத்தில்	மின்னெலன	ெவட் ய 	அந்த
எண்ணம்.

என்	உற கள்	ெகாத் 	ெகாத்தாய்	 க்கிப்	ேபாட் 	பிணமாக	எரித்த	ேகார
சம்பவங்கைள,	ஒ 	ேதசம்	எ ம்	ெபயரில்	மைறந் க்	ெகாண் 	இன்ெனா
இனத்ைதேய	அழிக்க	ெசய்த	ேமாச கைள’	இ ேபால்	என்	 த்தகம்	வாயிலாக
பதி 	ெசய்திடல்	ேவண் ம்	எ ம்	எண்ணம்	எைன	ெபா ைம	இழக்காமல்	என்
ைககைள	கட் ப்	ேபாட்ட .

உயிைர	ெகா த்த	என்	உற க க் 	மத்தியில்,	ஆண்டாண் 	காலமாய்	மாய்ந்த	
என்	மாவீரர்க க் 	மத்தியில்;	அவன்	தைலயில்	தட் ய 	ஒன் ம்	அத்தைன
எைன	ேபர மானத்திற் ள்	தள்ளிவிடா .

காலம்	ஓர்	தினம்,	தி ம்பி	என்	இனத்தின்	வீழ்ச்சிக்கான	பதிைல	ெசால்லாமலா
ேபா ம்?	அன் 	எனக் ள்ேள	நான்	கர்வப்	பட் க்	ெகாள்ேவன்’	என்
நிைனத் க்	ெகாண்ேட	இ க்ைகயில்;	அந்த	வலி ம்,	தி ப்பி	அவைன	பதி க்
அ க்க	இயலா	 யமான ம்	கண்ணீராக	கைரந் 	 டாக	என்	கன்னங்களில்
வழிந்த .	கண்கைள	இன் ம்	இ க்கி	 க்	ெகாண்ேடன்.

ஒ 	விமானப்	பணிப்ெபண்	வந் 	அைழத்தாள்.	விமாணம்	 றப்பட	உள்ள 	என்
ெசால்லி	ேநராக	அம ம்	ப 	ேகட் க்	ெகாண்டார்.	நிமிர்ந் 	அமர்ந்ேதன்.	“ஏேத ம்
இயலாைமயா?	உதவிகள்	ஏேத ம்	ேவண் மா”	என்றாள்?	அதலாம்	ஒன் மில்ைல
என் 	ெசால்லிவிட் ,	ெமாத்தம்	நீங்கள்	எத்தைன	பணிப்ெபண்கள்	இந்த
விமானத்தில்	உள்ளீர்கள்	என்ேறன்,	அவளிடம்.
அவள்;	ஏன்	என் 	வினவிவிட் ;	பின்	சற் 	நிதானித்தவளாக,	ெமாத்தம்	எட்
ேபர்	வைர	உள்ேளாம்	என்றார்.	எல்ேலா ேம	தமிழா	என்ேறன்.	இல்ைல	இல்ைல;
எல்ேலா ேம	சிங்களம்	என்றார்	ஆங்கிலத்தில்.	அப்ப யா!!	நல்ல 	என் 	சிரித் க்
ெகாண்ேடன்.	ஏன்	இதலாம்	ேகட்கிறாய்	என்றாள்	அவள்.	இல்ைல	ெதரிந் க்
ெகாள்ளத்	தான்	ேகட்ேடன்’	என் 	ெசால்ல	–	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேபானார்	அந்த
சேகாதரி.
எனக் 	உள்ேள	ஈட் 	ேபால	இறங்கிய ,	அந்த	ஓரவஞ்சக	அமிலம்.	இலங்ைகயில்
நடக் ம்		ஒ 	இன	அழிப்பின்	தந்திரம்	இங்கி ந் ம்	எனக் ப்	 ரியவந்த .	சரி,
தமிழில்	ஏேத ம்	ஒ 	வார்த்ைதேய ம்	ெசால்கிறார்களா	என் 	பார்த்ேதன்;



ஒ வள்	தமி க் 	பதில்	ட்டமிலில்	ஏேதா	பயிற்சி	எ த் க்	ெகாண் 	ேப வ
ேபால்	‘வண்கம்’	‘மகிச்சி’	‘ெநஞ்றி’	எனப 	ேபால்	என்னத்ைதேயா	ேபசிவிட்
;ஆங்கிலத்தில்	ஏேதா	ேபசப்	ேபானாள்;
ெபா ைமேய	இல்ைல	எனக் .	 கில்	அ க் ம்	ேகாைழகள்;	 ள்ள	நரிகள்;
பத் 	ேபரில்	ஒ 	தமிழச்சிக் 	ேவைல	ெகா த்தாெலன்ன	விமானம்	ெநா ங்கி
வீழ்ந் வி மா’	என்ேறன்	உணர்ச்சி	அடக்கமாட்டாமல்.

என்ன கில்	அமர்தி ந்த	சேகாதரி	ஒ வர்	‘விமானம்	எல்லாம்	ெநா ங்கா ,
தமிழராகிய	நாம்	தமிழராக	அைடயாள	பட் ப்	ேபாேவாேம	என்றாள்.
நான்	தமிழில்	ேபசிய	ஒ 	ெபண்	 ரல்	ேகட் 	மகிழ் ம்	சற் 	ஆச்சரிய ம்
பட்டவனாக	தி ம்பி	அவைரப்	பார்த் 	‘நீங்கள்	தமிழா’	என்ேறன்.

“ஆம்”

“எந்த	ஊர்?”
“ஈழம்”
“ஈழத்தில்	எங்ேக?”

“கிளிெநாச்சிைய	ேசர்ந்தவள்”
“கிளிெநாச்சியா?”	சற் 	சத்தமாக	ேகட் விட
“சத்தம்	ேபாடாதீர்கள்.	நாேன	தப்பித் 	ெசல்பவள்”	என்றார்	அவர்

எனக் ப்	 ரியவில்ைல.	என்னாச் 	எங்கி ந் 	என் 	சந்ேதகப்	பார்ைவேயா
அவர்பக்கம்	தி ம்ப.	விமானம்	ேமேல	ஏறி	ந வானத்ைதப்	பி த் 	பறக்கத்
வங்கிய .

பணிப்ெபண்	ஒ த்தி ம்	ஒ 	ஆடவ மாக	வந் 	எங்கள்	அ கில்	நின்
தள் வண் யி ள்	இ ந் 	உணவிைன	எ த் 	எங்களின்	 ன்	இ க்ைகயில்
ஒட் யி ந்த	தட் ைன	கழற்றி	அதன்	ேமல்	ைவத் விட் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட
ேபாயினர்.	என்ன கில்	இ ந்த	அவள்	ைசவம்	ெபற் க்	ெகாண்டாள்,	நா ம்
எனக் த்	தந்த	அைசவத்ைத	தி ப்பிக்	ெகா த் விட் 	அவ க்காக	ைசவேம
ேபா ெமன்ேறன்.

அவள்	அந்த	உண த்	தட் ைன	வாங்கி	ெவ மேன	ைவத் விட் 	அைமதியாக
அமர்ந்தி ந்தால்.	எனக்ேகா;	ேநற் 	மாைலயிலி ந்ேத		ஒன் ம்	தின்றிடாத
மயக்கம்	ஒ றம்	தைலையச்	 ற்றிய .	இ ந்தா ம்	நான்	மட் ம்	தனியாக
உண்பதற் 	ெந டலாக	இ க்க;	ஏன்	நீங்கள்	சாப்பிட	வில்ைலயா’	என்ேறன்

“சிங்களன்	ைகயில்	ெசாட் த்	தண்ணி	வாங்கிக்	 ப்பைத	விட	நாெனன்
க த்ைத	இங்ேகேய	அ த் க்	ெகாண் 	சாேவன்”	என்றாள்.	அவளின்	வீரியம்



என்ைன	கலவரப்	ப த்திய .	ஏன்	என்ப ேபால்	அவைளப்	பார்த்ேதன்.	“இைத
நான்	 த்தால்	என்	மண் க்காக	மாய்ந்த	எம்	வீரர்க க் 	பாவம்	தான்	ேச ம்”
என்றாள்.
“அப்ேபா	நீங்கள்	யார்?”	என்ேறன்

என்	மண்ணிற்காக	ெசத்த	மாவீரர்க க் 	மத்தியில்;	உயிைர	காப்பாற்றிக்
ெகாள்ள,	கள்ள	கட ச்	சீட் ல்	நா 	கடந் ப்	ேபா ம்	ஒ 	ேகாைழ”	என்றாள்
அவள்.
“என்னிடம்	ெசால்கிறீர்கேள	நான்	யாரிடேம ம்	ெசால்லிவிட்டால்?”	என்ேறன்.

உன்ைன	ெகான் விட் 	பிற 	நா ம்	ெசத் ப்	ேபாேவன்	என்றாள்.	சற் ம்
ேயாசிக்காமல்..

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�����	–	10
	“�ன்ைனப்	ேபால்	எத்தைன	ேபைர	ெகாள்வீர்கள்	என்ேறன்”	அவ ம்
அதிர்ச்சி ற்றாள்.	

நான்	விடாமல்	அவைள	ெதாடர்ந் 	“ேவெறன்ன	காட் க்	ெகா க் ம்
ச கத்திற் 	மத்தியில்	தாேன	நம்	ேபார்,	பிரச்சைன,	எல்லாேம…?”	என்ேறன்.

“அெதன்னேவா	சரியாகத்	தான்	ெசான்னீர்கள்,	அந்த	சண்டாளன்	அன் 	எங்கட
தைலவைர	விட் ப்	ேபாகல்ைல	ெயன்டால்;	இன் 	இத்தைன	ெபரிய	அவலம்	ஏ
எம்	மக்க க் ?	இன் 	நிக ம்	இத்தைன	ெகா ைமக க் ம்	அவன்
ெசய்திட்ட	 ேராகம்	தாேன	காரணமாகிற .	இப்ெபா ம்	ஒவ்ெவா
ெசய க் ம்	பின்னாலி ந் 	அவன்	தாேன	 ைணப்	ேபாகிறான்;	ேதசத்	 ேராகி
யவன்”

“நீங்கள்	ஏன்	அப்ப 	நிைனக்க ம்,	இன்ெனா 	மாதிரியாக	அைத	மாற்றி
ேயாசித் ப்	பா ங்கேளன்”

“எப்ப ”

“அவன்	யார்?”
“யாெரன்றால்?”

“அவ ம்	ஒ ேநரம்	நம்	மண் க்காக	ேபாரா யவன்	தாேன?”

“ஓம்..”
“ஆக்கப்	 ர்வமான		ெசயல்பா களில்	அவ ைடய	பங் ம்	தைலவ க் த்
ைணயாக	இ ந்த 	தாேன?”

“அதற்காக	நாட்ைட	 ட் 	ெகா ப்பானா?	பாவி…”

“அப்ப 	இல்ைல	‘தி மதி……..’	உங்கள்	ெபயெரன்ன?”

“அைத	நீங்கள்	ெதரிந் க்	ெகாள்ளேவண் ய	அவசியம்	இப்ேபாைதக் 	இல்ைல,
விசயத்திற் 	வா ங்கள்”

“அவன்	தைலவரின்	 க்கிய	நம்பிக்ைகக் 	உரியவனாயி ந் ,	அவ க் 	வல
ைக	ேபால	உடனி ந் 	ெசயல்பட்டவன்	தாேன?”

“கண் ப்பாக	அைத	ம ப்பதற்கில்ைல.	அவன்	பலம்	மிக்கவன்.	நல்ல	திறைமகள்
ெபா ந்தியவன்.	அதில்	ஒன் ம்	சந்ேதகேமயில்ைல,	யார்	யார்	எங் 	நிக் னம்,
எவ்வழி	ேபாயினம்;	எல்லாம்	அறிந்தவன்	அந்த	சண்டாளன்	தான்”



ஒ ேவைள	அவேர	நாைள	அவர்கைள	தி ப்பிக்	ெகாண்டால்?
“என்ன	ெசால்ல	வாரியள்?”	அவள்	சற் 	அதிர்ந் 	ேநாக்கினாள்	உதட் ல்
ன்னைகப்	 த்த .

“ஆம்!!	யார்	கண்ட ,	தமிழன்	ரத்தம்	தாேன?	மண்ணிற்காகப்	ேபாரா யவர்
தாேன?	 தந்திரம்	ேகட் 	மக்களின்	வி தைலக்காக	கா ம்	ேம ம்	அைலந்தவர்
தாேன?”

“எல்லாவற்றிற் ம்	ஓம்	என் 	ெசால்லலாம்,	கைடசியாய்	என்ன	ெசால்லப்	ேபாறீங்க
ெயன் ,	ெசால்லி	 ங்கள்”
“நாைள	அவேர	அவர்க க் 	எதிராக	நின் 	அவைன	உடனி ந்ேத	வீழ்த்த ம்
வாய்ப் ள்ள 	தாேன????	யார்	கண்ட ”

“ஆ…	அ 	நடக்ேகா ம்.	அப்ப ;	அவன்	நல்ல	தமிழன்	என்டால்;	அவன்	 த்த
பால்	ஒ த்திேயாடவாக	இ க் ெமன்டால்;	அவன்	அைத	ெசய்யேவ ம்,	அவன்
ெசய்வான்.	அவன்	ெசய்யக்	 ய	ஆள்	தான்.	எனக் ம்	சில	ேநரம்	அப்ப த்
ேதா ம்,	இப்ப ப்	ேபாயிட்டாேன	இந்த	பாவி	என் 	நிைனக்ைகயில்,	எப்ப யாச் ம்
கைடசியா	வந் வி வான்	என் 	நா ம்	நம்பிய ண் ..”

“சரி	அண்ணன்	எப்ப 	இ க்கார்?”
“யார்?”

“நமக்ெகன் 	ேவ 	எத்தைன	அண்ணன்கள்	இ க்கிறார்கள்”
“தைலவைரயா	ேகட்கிறீங்க?”
“ஆம்”

“அவைர	பற்றி	கைதக்க	ேவண்டாம்	வி ங்கள்,	எனக் 	ெகட்ட	ேகாபம்
வந் வி ம்”
“ஏன்????!!!	அவர்	மீதா	உங்க க் 	ேகாபம்!!	என்னால்	நம்பேவ	 யைலேய..”
“நம்ப	மாட் யள்,	ெவளிய	இ ந் 	பார்க்கிறவர்க க் 	என்ன	ெதரி ம்?	அவர்
சரியா	இ ந்தி ந்தால்	எல்லாம்	சரியா	இ ந்தி க் ம்.	இன் 	நிராதரவாய்
நாங்கள்	நிற்கிேறாேம!!	இப்ப க்	கள்ளத்	ேதாணி	ஏறி	அைல ேறாேம	யார்	காரணம்
இதற்ெகல்லாம்???

இேதா	அந்த	சிங்கள	ெகா ம்பாவி	ேபாரில்	அப்பாவி	மக்கைள	ெகான்
ேபாட்டதில்லாமல்,	காலங்காலமாக	நாங்கள்	ேகாவில்	ேபால	 னிதமாக	பாவித்த
‘ யிலகத்ைதக்	 ட	இ த் த்	தகர்த் விட்டான்,	இனி	அவர்	தி ம்பி	வந்
மட் ம்	அவ க் 	என்ன	மிச்சம்	கிைடத் வி ம்?	ேபானைத	மீட் த்	தர	அந்த
ெதய்வம்	வந்தா ம்	இனி	நடக்கா 	தாேன???”



அவள்	கண்களில்	தீ	பறந்த .	உணர்ச்சிவசப்	பட் 	விட்டால்	என் 	நன்றாகத்
ெதரிகிற .	ஆனா ம்	என்னேவா	ெசால்ல	வ கிறாள்	என்பைத	கவனித்
ெபா ைமயாக	அவள கில்	ெசன் 	-

“பக்கத்தில்	இ க்கவன்	பார்க்கிறான்,	ெபா ைமயா	ேப ங்க”	என்ேறன்.

“அப்ப	வி ங்க,	இதலாம்	ஒன் ம்	கைதக்க	ேவண்டாம்,	நீங்கள்	உங்க	ேவைலைய
பா ங்க”
“அச்சச்ேசா	ெராம்ப	ேகாபப்	ப றீங்கேள,	நான்	அப்ப 	ெசால்லவில்ைல.	அவர்
பாவம்	இல்ைலயா?	எத்தைன	வ டம்	இந்த	மண் க்காேவ	மக்க க்காேவ
பா பட்டவர்	தாேன	நம்	தைலவர்???”
“பட்டார்,	நிைறய	ெசய்தார்,	அவைர	மாதிரி	உலகத்தில்	ஒ 	தைலவ ம்	வர
இயலா .	ஆனால்	அதற் 	பலன்	கிடச் தான் 	பார்க்கேவ ம்?	 ச்சி	 ச்சி
ேபானியேள	எம்	 ள்ைளய	ெகா ,	உன்	 ள்ைளய	 ன் 	உ வி	உ வி
ேபானியேள,	எம்	 ள்ைள	 சைன	எல்லாம்	ெகா த்ேதாேம;	கைடசியா
என்னத்ைத	கண்ேடாம்?	ெத வில்	அனாைதயாய்	மானங்	ெகட் 	நின்ேறாேம,
அ தாேன	மிச்சம்”

“வாயைடத் ப்	ேபாேனன்	நான்”

“ேதா,	ேநற் 	ெசய்தி	பார்த்தியள்	தாேன,	அவைர ம்	 ட் விட்ேடாம்	இனி	 லிகேள
கிைடயா 	என்கிறான்	ெகா ம்	பாவி,	 யிலகம்	வைர	அகற்றி	விட்ேடாம்	இனி
தமிழர்களின்	அைடயாளேம	கிைடயா 	என்கிறான்	சிங்களவன்.	அவேராட	தல
மயிரக்க்க்க்க்க்க்க்	 ட	இவ களால	அைசக்க	இயலா .	அ 	எனக் த்
ெதரி ம்.	ஆனா	ஒ க்கால்	அவர்	ேபாயி ந்தால்!!!!???”	ேகள்வியின்	ஊைடயில்
அைழ	வந் விட்ட 	அவ க் .	விம்மினாள்.	ஒ 	ைகயில்	கண்கைள
ைடத்தவாேற	மற்ெறா 	கண்ணால்	என்ைனப்	பார்த் 	ேபசினாள்	-

“எங்கட	தைலவர்	ேபானால்,	பிற 	நாங்க ம்	ேபாேனாம்	என் 	அர்த்தம்.	அவர்
தான்	எங்க க் 	தாய்..	தந்ைத..	ெதய்வம்..	எல்லாம்.	அவரில்லாமல்	எங்க க்
வி யேல	கிைடயா .	அவைர	அந்த	ப ங் ழியில்	ேபான	ெதய்வம்தான்	ேமல்வந்
நின் 	காக்கேவ ம்.	நான்	சத்தியம்	ெசய் 	ெசால்ேவன்;	எங்கட	தைலவர்	மாதிரி
உலகத் ல	ஒ த்தன்	வரமாட்டன்,	எங்கைள	மீட்க”	கண்கைள	 ைடத் க்
ெகாண்டாள்.	அைழைய	நி த்திக்	ெகாண்டாள்.	நான்	அவைளேய	பார்த்ேதன்.
அவளிடம்	ஒ 	வீராேவசம்	இ ந்த .	அவள்	மிக	ெதளிவாக	தன்ைன
வார்த்ைதகளால்	ெவளிப்ப த்தினாள்	-

“அவைர	எல்லாம்	யாரா ம்	அழிக்க	 யா .	உண்ைம	தான்,	எங்கட	தைலவர்	ஒ
காக் ம்	சக்தி	ெகாண் 	பிறந்தவர்.	எப்ப 	ஆண்டா ப்	பா ங்க	எங்கட	ஈழத்ைத;
ெகாஞ்ச	காலம்	ஆண்டா ம்	அப்ப த்	தான்	ைவத்தி ந்தார்.	இன் ம்	ெகாஞ்ச



காலம்	மட் ம்	ஆண் ந்தால்	தமிழீழம்	உலகத் க்ேக	ஒ 	பாடமாக
விளங்கியி க் ம்.	அவர்	வந்த	பிற 	தான்	எங்கட	ஈழத்தில்	நீதின்னா	என்னன்
மக்க க் 	மீண் ம்	 ரியவந்த .

ஒ 	ெபா யன்	அப்ேபா	 ச்சானில்ைல.	 ய	அறேவ	ஒழிச்ச 	அவர்	தான்.	ேதா,
இவ ங்கைளப்	ேபால்	யாரி ப்பார்கள்	உலகத்தில்;	இந்த	சிங்களக்	 ட்டம்	எம்
ெபண் கள்	எல்லாம்	ெசத்தப்	பிற 	 ட	பரவாயில்ைலெயன் 	உயிர்ேபான	பிற ம்
ேமல	ஏறி	ெமறிப்பி ம்.	சிங்கத் க் 	பிறந்தவ கள்.	ஆனால்	எங்கட	 லிங்க
அப்ப 	இல்ைல”

ேபச்ைச	நி த்தி	விட் 	என்ைன	கிட்ட	வந் 	பார்த்தாள்.
“உண்ைமைய	தான்	கைதக் றன்,	பா ங்க,	யாராச் ம்	ஒ 	சிங்களத்திைய	எங்கட
லிகள்	ெக த்தாங்க,		ெபாம்பைள	ேமல	ைகய	ெவச்சாங்கன் 	ெசால்லச்
ெசால்லி ங்கேளன்	பார்ப்பம்.	 ட்ேடப்	ேபா வார்	எங்கட	தைலவர்.	அவர்	அப்ப ப்
பட்டவர்.
எங்கைள	எல்லாம்	தான்	ெபற்ற	மக க் 	நிகராக ம்;	தன்ேனாட	தங்ைகைய
மாதிரி ம்	பார்த்தவர்.	ெபண்க க் 	ஒ 	ேகெடன்றால்	அைத	ஒ க்கா ம்
ெபா க்க	மாட்டார்,	ஆனால்	தவைற	யார்	ெசய்தா ம்	தவ 	தான்,	அவரிடத்தில்
தவ க் 	மட் ம்	தண்டைன	இல்லாமல்	ேபாகா .	அ 	அந்த	ஆண்டவனாகேவ
இ ந்தா ம்	சரி,	தண்டைன	ேவண் ெமனில்	மரணமாகக்	 ட	இ க் ம்”

அவள்	ேபசிக்	ெகாண் க்ைகயில்	இைடேய,	உண 	ெகா த் விட் ப்	ேபான
பணிப்ெபண்	தி ம்பப்	ெபற் க்	ெகாள்ள	எங்களிடம்	வந்தாள்.	நாங்கள்	இ வ ேம
ெகா த்த	உணைவ	உண்ணாமல்	அப்ப ேயத்	தி ம்பக்	ெகா க்க;	அவள்	சற்
அதிர்ச்சி ற் ,	வாங்கி	உள்ேள	ைவத் க்	ெகாண் 	ேவேறேத ம்	ேவண் மா
என்றாள்	அவைளப்	பார்த் .	அவள்	அதலாம்	ேவண்டாம்	என் 	ம க்க	நா ம்
ஒன் ம்	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லி,	அந்த	பணிப்ெபண்ணிற் 	வழிெகா த்
அ ப்பிவிட,	மீண் ம்	நான்	அவைளப்	பார்த்ேதன்.	அவ க் 	தான்	மனதிற் ள்
இ ப்பைத	எல்லாம்	யாரிடேம ம்	ெகாட் விட	ேவண் ம்	ேபால்	 த் க்
ெகாண் ந்த ேபா ம்,	அ 	எனக் ம்	 ரிந் விட்டைதயறிந் 	அவேள	என்
பக்கம்	தி ம்பி	ேபசினாள்	-
“நான்	ெசான்ன 	விளங்கிற் 	தாேன?”

“ஆம்,	தைலவைர	பற்றி	ெசான்னீர்கள்,	நீதி	வ வ	மாட்டார்	என்றீர்கள்”

“ஓம்,	ெநசம்	தான்.	அவரிடத்தில்	மன்னிப்ெபன்ப 	கிைடயா .	ெசய்யக்	 டா
ெயன் 	ெசான்னால்;	 டா 	தான்.	மீறி	ெசய்தால்	க த்ைத	ெவட்ட ெமன்டால்,
ெவட்ட ம்,	கண்ைணத்	ேதாண்ட ெமன்டால்			ேதாண்ட ம்”
“ெகா ைமயா	இ க்ேக”



“ெகா ைம	இல்ைல.	ஒ 	ஆட்ைட	ெவட் னால்	தான்	பத் 	ஆட் க் 	பயம்	வ ம்.
அப்ப 	தான்	தி ந் ச்சி	எங்கட	ஆ ங்க.	அ க் 	 ன்னா 	 	 த்
ம்மாளம்	என	எல்லாம்	ஆங்காங்ேக	இ ந்த 	தாேன?	யார்	வந் 	மாத்தின

அைத	ெயல்லாம்?	எங்கட	தைலவர்!!	ந வில்	சிங்களனால்	சீர்ெகட் ப்	ேபான
தமிழீழத்ைத	பைழய	மாதிரி	மீட் த்	தந்தவர்	எங்கட	தைலவர்”
“அவர்	இப்ப ம்	இ க்கார்	என்கிறீர்களா?”

“என்ன	ேகள்வி	இ 	பச்ைச	 ள்ைளயாட்டம்,	அவர்	இன்ன	ெபா யெனன்டா
நிைனச்சியள்?	அவர்	எங்கட	ெதய்வம்.	ெதய்வம்	வீ மா???”
அவள்	அவர்	ேமல்	ெகாண் ந்த	பக்தி	என்ைன	கலங்க த்த .	அைத	மைறத் க்
ெகாண் 	“ெசய்தியில	ெசான்னாங்கேள?”என்ேறன்.

“ஆயிரம்	 ைற	சிங்களவன்	அப்ப த்	தான்	ெசால்லிக்	ெகாண் 	ேபாறான்.	அவன்
ெசால் றைத	உலகம்	நம் ம்,	நாங்கள்	நம்ப	மாட்டம்.	அர 	 ர்வமா	பதினா 	 ைற
அறிவிச்சான்	தாேன,	அ ேபால	ஒன் 	இ 	ெயன் 	எண்ணிக்	ெகாள் ங்கள்”

அவ க் 	ேவண் ெமன்டால்	அவைர	பரிேசாதைன	ெசய்த	ேடாக்ட ன்ட
சான்றிதழ்	இ க் ம்	தாேன	அைத	சமர்ப்பிக்கச்	ெசால் ங்கேளன்	பார்ப்பம்.	 ம்மா
அங்கனால	யாைரயாச் ம்	 ச்சி	இ 	தான்	 லின் 	காட் ட்டா	ஆச்சா?	 ைன
லி	எப்ப 	ஆ ம்	என்ப 	என்னட	ேகள்வி”
“சரி,	நான்	ஒன் 	ேகட்டா	ேகாபப்	பட	மாட் ங்கேள?”
“ ம்மா	ேக ங்க,	நீங்க	ஆம்பைள,	உங்கட	ேமல	எனக்ெகன்ன	ேகாபம்,	 ம்மா
கைதயிங்க”

“இல்ைல,	அவர்	ேபைர	ெசான்ன ம்	இப்ப 	இவ்வேளா	ேபசிட் ங்கேள”
“ஓம்…	பின்ன	எங்கட	மண் க் 	உைழத்த	எங்கட	தைலவைர	ெசான்னா,	 ம்மா
வி ேவாம் 	நினச்சியலா???”
“இல்ைல,	அைத	ெசால்லவரவில்ைல,	ஆதலாம்	சரி	தான்,	என்னிடேம	யாேர ம்
வந் 	அவர்	இப்ப 	என் 	 ைறயாகச்	ெசான்னா ம்	நா ம்	அைத	நம்ப
மாட்ேடன்தான்.	ஆனால்	நீங்க	 ன்ன	 ைறேபால	ெசான்னீங்கேள?”	அவள்
படக்ெகன	என்ைனத்	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.	எல்லாவற்றிற் ம்	அவள 	கண்கள்
பத்ரகாளிேபால்	வி ந் க்	ெகாள்கிற .	பயங்கர	ேகாபக்காரியாக	இ ப்பாள்
ேபாலிவள்.

“என்ன	ெசான்ேனன்”

“அவர்	தான்	காரணம்	என்றீர்கேள”
“ஆமாம்,	இப்ப ம்	தான்	ெசால் றன்”



“இப்ப 	நீங்க	இந்த	விமானம்	ஏறி	வ வதற் ம்	அவர்	தான்	காரணெமன்றீர்கேள?”
“எங்க	வந் 	கற் ரம்	அ ச்சி	ெசால்ல	ெசான்னா ம்	ெசால்ேவன்.	அவர்	தான்
காரணம்,	யார்	ேகட்ட 	எங்கட	பிள்ைளங்கைள	ஒவ்ெவான்னா	 ச்சி	ேபாயி

ச்சி	ேபாயி	விட் ட் 	இப்ப 	எம்	மக்கைள	ெத ல	நிக்கைவக்க	ெசால்லி???
ம்ம்??	யார்	ேகட்ட ???

ஒ 	வய ப்	பிள்ைளய;	ஒ 	வாய்	அண்ணந்தண்ணி	 க்க	விடாதவாக	தாேன
நீங்க?	ேகட்டா,	ஆர்மிய	அடக்க ம் விய,	அ 	 லியால	தான்	 ம்பிய,
அடக் னியளா	இன்ைனக் ???

“ஆமாம்,	வீட்ல	வந் 	ஆள்	ெகாண் 	ேபாவாங்களா?”
“வீட்ல	வந்தா?	ேவெறன்ன	கைதயா	ேகட்கிறியள்,	ேசாத் ல	ைகய	ெவச்சி	சாப்பிட
உட்கார்ற	பிள்ைளய	வந் 	வா	அங்ேக	ஆர்மி	நிக்கிறான்	ஆள்	பத்தைலன்
ேபாலாம் ’	வரச்	ெசால்லிக்	ேகட்பி ம்.	ெரண் 	இ ந்தா	ஒன்ைன	 க்க ம்.
ன் 	இ ந்தா	ெரண்ைடக்	ெகா க்க ம்,	ேகட்டா	நாட் க் 	என்பி ம்.

எல்லாத்ைத ம்	ஒன் ஒன்னா	ெகா க்கத்	தாேன	ெசஞ்ேசாம்	நாங்க ம்,
கைடசியா	ெபாம்பைளய	விட் யளா?	ெபாட்டச்சிையக்	 ட	‘வா
பட்டாளத் க் ன் 	வீட்ல	இ க் ற	ெபாண் ங்கைள	ெயல்லாம் ட	 ட் தான்
ேபானீங்க,	கைடசியா	எண்ணத்ைத	சாதிச்சீங்க???
இன்ைனக் 	எம்	மக்கள்	நிக் ேத	அம்ேபான் ???	ெத 	ெத வா	 த் ேத??
நாேடா யா	உட்கார	ஒ 	அ 	மண் 	ேத 	அைல ேத..,	அ 	அ ன்
அ க்கிறாேன	சிங்களவன்!!!!	ேகட் ங்களா?	நின் 	எதிர்க்க	 ஞ்சிதா
கைடசிவைர ம்?	பிற 	எ க் யா	எம்	 ள்ைளய	எம்	ெபாண்ைண	ெயல்லாம்
ெகா ன் 	 ட் கிட் 	ேபாய்	மண் ல	 தச்சீங்க??????”	கண்களில்
அவ க் 	ெந ப் 	ெகாட் டாத	 ைறதான்.

“ஒண் ேம	நடக்காத க் 	எ க் யா	எங்க	வீட் 	தாலிைய	ெயல்லாம்
அ த்தீங்க?	அன்ைனக் 	அைத	ெசய்தெதல்லாம்	நீங்கன்னா;	இன்ைனக்
நடக் ற க் 	காரணம்	யா ?	நாங்க	இப்ப 	நிக்க	நா 	இல்லாம	அைலயற க்
காரணம்	யா ?	தாயிழந் 	தந்ைத	இழந் 	மைனவி	இழந் 	அப்பா	அம்மா
இழந் 	அண்ணன்	தம்பி	இழந் 	 ழந்ைதகைள	எல்லாம்	இழந் 	ஒத்ைதயா
நிக்க	காரணம்	யா ?	அ க் ம்	நீங்க	தாேன	காரணம்???”	அவள்	ேகள்வியில்
ெநஞ்சி	கனத் ப்	ேபாெனன்.	உண்ைம	ஒவ்ெவான் ம்	ேகட்க	ேகட்க	மனைதச்
ட்ட .	என்னால்	அவளிடம்	ெதாடர்ந் 	ேபசேவா	அவைளப்	பார்க்கேவா	 ட
யவில்ைல.	தைல னிந் 	அவள்	ெசால்வைத	மட் ேம	ேகட்க	எண்ணி

ெமௗனம்	ெகாண்ேடன்.
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�வேள	சற் 	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	என்	ெமௗனம்	 ரிந் 	ெகாஞ்சம்	அவைள
ஆ வாசப்	ப த்திக்	ெகாண்டாள்.	சற் 	நிதானித் விபிறெகன்ைன	பார்த்தாள்.
கலங்கிய	விழிகளில்	ேகாபத்ைத	கடந் 	உைடத் க்	ெகாண் 	வழிந்த 	கண்ணீர்
அவ க் .	

எனக் 	அவைளப்		பார்க்ைகயில்	மனம்	எைனயறியா 	கலங்கித்தான்	ேபான .
எத்தைன	வலியி க் ம்	அவ க் !!	ஒ 	நாள்	 ழந்ைதைய	காணாவிட்டால்
எப்ப 	 த் ப்	ேபாகிேறாம்	நாம்?	கைடக் ப்	ேபான	அம்மா	தி ம்பி	வர
தாமதமானால்	வீ 	எப்ப 	விரிச்ேசா ப்	ேபாகிற ?	ேவைலக் ப்	ேபான	அப்பா
ேநரத்தில்	வராவிட்டால்	எப்ப த்	தவிக்கிேறாம்,	பள்ளிக் ப்	ேபான	பிள்ைள	எங்ேகா
அ ப்பட் 	ரத்தசகதியாய்	வீழ்ந் க்	கிடக்கிற 	என்றால்		எத்தைன	 	 த் ப்
ேபாேவாம்	நாெமல்ேலா ம்???
இவர்கெளல்லாம்	பின்	எந்த	மனநிைலக் 	உட்ப பவர்களாவர்?	பள்ளிக் ப்	ேபானக்
ழந்ைதகைள	ெகாத்தாக	 ண் 	ேபாட் 	சிதற த் விட்டான்	ஆர்மி	காரன்,

என் 	ேகட்ட	தாய்	எந்த	 வற்றில்	 ட் 	அழ 	தன்	உயிைர	வி வாள்?
இ ந்த	ஒற்ைற	மகன்	ஒற்ைற	மகள்	ைக	சிதறி	கால்	சிதறி	வாசலில்	ேபாடப்	பட்
ைவத்தியம்	பார்க்கக்	 ட	 ழலில்லாத	ேதசத்தில்	அந்த	தாய்	எப்ப 	மார்பில்
அ த் க்	கதறி	இ ப்பாள்?

கணவன்	இறந்த	ேசதி	மட் ம்	ேகட் 	ஓ ப்	ேபாய்	‘ஐேயா	என்	ஐயா	என் 	கட் ப்
பி த்தழ’	உடலின்	ஒ 	பாகம்	 ட	கிைடக்கப்	ெபறாமல்	மண்ணில்	சிைதந்
ரத்தமாக	கலந் ப்	ேபான	ஒ 	மாவீரனின்	மைனவி	எந்தக்	கட ளிடம்
ெசால்லியழத்	 ணிந்தி ப்பாள்?
வீ 	விட் 	ஒ 	நாள்	பிரியலாம்,	ஒ 	மாதம்	பிரியலாம்,	ஒ 	வ டம்	 ட	பிரியலாம்;
அல்ல 	என்ேற ம்	தி ம்பப்	ேபாய்வி ேவாம்	என் 	எண்ணி	வாழலாம்,	ஆனால்,
இனி	அந்த	மண்ேண	எனக் 	ெசாந்தமில்ைல	எனில்,	நான்	பிறந் 	வளர்ந்
வாழ்ந்த	மண்ைணவிட்ேட	கைடசிக் ம்	பிரிவெதனில்;	அைதவிட	உலகில்
ெகா ைம ம்	ேவ ண்டா?
ேதள்	க க் ேமா,	பாம் 	ெகாத் ேமா,	ேபய்	அண் ேமா,	பிசா 	தின் ேமா	என்ற
பயெமல்லாம்	அற் ;	ஐேயா	ஆர்மி	வ வாேனா!!	என்ைனக்	ெகாள்வாேனா!!	என்
பிள்ைளகள்	 ன்னேம	ைவத் 	எைன	சித்தரவைத	ெசய்வாேனா?	மானபங்கப்
ப த் வாேனா,	ப க்கச்	ெசால்லி	அ ப்பாேனா?	ெக ப்பாேனா!!	இல்ைல
ஒ ேவைள	என்ைன	விட் 	என்	மகைளேயா	தங்ைகையேயா………………….



????	ஐேயா	இைறவா!!!!’	என் 	ெநா க் 	ெநா 	தவித் 	வளர்த்த	மகள்
ண்டச்சியாய்	நிற்க ம்,	 ண்டமாய்	கிடக்க ம்;	காண	எத்தைனப்	ெபரிய	வலி

வலித்தி க் ம்	உயிர்வைர???
அப்ப 	ஒ 	வலிதான்	அவ க் ள் ம்	வலித் 	கண்ணீராய்	வழிந்ேதா ய .
வி ட்ெடன	அவள்	கண்கைள	 ைடத் 	அழாேத	என் 	ெசால்ல	என்னால்
இயலவில்ைல.	அ வதற்ெகன்ேற	பிறந்த	இழிபிறப் க்கள்	நாங்கள்	என்ப ேபால்
ச்சமாக	எைனப்	பார்த்தாள்	அவள்.

கண்களில்	நீர்	ேம ம்	கலங்கிய .	அவளின்	மன	நிைல	என்ைன ம்	உைடத் ப்
ேபாட,	என்	கரிசனம்	அவ க் ம்	 ரிந்தி க் ம்	ேபால்.	“என்	அண்ணெனன்
எண்ணி	உங்களிடெமான் 	ெசால் றன்…”	ஏேதா	ெசால்ல	வாெய த் ,

யாதவளாய்	மீண் ம்	அ தாள்.
என்னால்	அவள்	தைல	சாய்த் 	கண்ணீைர	 ைடக்க	 ணிந் விட	 யாமல்
ேபான .	ேவ 	பக்கம்	தி ம்பி	என்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்ேடன்.
அவ க் 	என்	சிவந்த	கண்களின்	உண்ைம	 ரிய,	சற் 	அ கில்	வந்
அமர்ந் க்	ெகாண்டாள்.
“என்ட	அண்ைணைய	ேபால	இ க்கியள்.	ெகாஞ்சநஞ்ச	அவதியல்ல	நாங்கப்
பட்ட .	எங்கட	கஷ்டம்	எல்லாம்	ெசான்னா ம்	உலகிற் 	ெவ ம்	வார்த்ைதயில்
ரியா .	இதலாம்	ஒ 	ெகா ர	வலி,	என்ன	பாவம்	ெசய்ேதாேமா……….”
வி ம்பினாள்..

“எங்கடப்	ேபால	கஷ்டம்	ஒ 	ம ச க் ம்	வரக் டா .	அன்ைறக் ம்
இன்ைறக் ம்	ஒ 	மாற்ற ம்	இல்லாமல்	கண்ணீ க் 	மட் ேம	அ ைமயான
இனமாகிப்	ேபாேனாம்”
எனக் 	ேவ 	வழி	ெதரியவில்ைல	வி ட்ெடன	அங்கி ந் 	எ ந்ேதன்,	இேதா
வ கிேறன்	என் 	ெசால்லிவிட் 	கழிவைற	ேநாக்கி	நடந்ேதன்,	உள்ேளச்	ெசன்
கதவிைன	தாளிட் க்	ெகாண் 	கண்ணா யிைனப்	பார்த் 	நின்ேறன்.	ஓ...ெவன
வாய்விட் 	கத்தி	கதறியழ	ேவண் ம்	ேபால்	இ ந்த .	இம்மக்க க்காய்	என்ன
ெசய்யப்	ேபாகிேறாம்????	எைதக்	ெகாண் 	 ைடக்கப்	ேபாகிேறாம்	இந்தக்
கண்ணீைர?	யார்	யார்	ெபா ப்பிந்தக்	கண்ணீ க்ெகல்லாம்????
ேகள்விக்	கைணகள்	இதயத்ைத	 ைளத்ெத த்தன..,	கண்ணா யில்	தைல
ட் 	அழேவண் ம்	ேபாலி ந்த .	எல்லாம்	உணர் கைள ம்	ெமாத்தமாகச்

ேசர்த் 	‘அ விடக்	 டாெத ம்	வீம்பின்	உச்சத்தில்’	ெவ ம்	ேகாபமாக,
உணர் கைள	எல்லாம்	அடக்கிக்	ெகாண்ேடன்.

இந்தக்	ேகாபம்	எனக் ள்	ஒ 	ஆ தமாக	பிறப்ெப க் ம்	என்ெறா 	நம்பிக்ைக
எனக் 	இ ந்த .	இப்ெபா ேத	இந்த	விமானத்ைத	ைகெகாண் 	உைடத்



தகர்த் 	விட் 	ேநேர	இலங்ைக	ெசன் 	என்	மக்க க்கான	நீதி	ேகட் ;	என்
மண்ைண	என்	மக்களிடம்	பி ங்கிக்	ெகா க்கேவண் ம்	எ ம்	அ ர	 ணிச்சல்
உள்ெள ந்த .

ஒ ேவைள	அவர்க க் 	எம்	நியாயம்	இனி ம்	 ரியாெதனில்	உலக	கண்களில்
ைகவிட் 	இைமகிழித் 	பாெரன் 	‘எம்	ஒட் ெமாத்த	இழப்ைப ம்	காட் விடத்		

க் ம்	ஓர்	 ணிச்சைல	ேவகத்ைத	உள்ளடக்கி	ைவத் க்	ெகாண்
தண்ணீெர த் 	 கத்தில்	அ த் 	அ த் க்	க விேனன்.	அதற் ள்	யாேரா
ஒ வர்	வந் 	கழிவைறயின்	கத 	தட்ட	–	கதைவ	திறந்ேதன்.	அவள்	கதவிற்
ெவளிேய	நின்றி ந்தாள்!!	கண்கள்	அவ க் த்	தீெயன	சிவந்தி ந்த !!

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	



�����	–	12
“�ன்	நான்	உங்கைள	ெதால்ைல	ெசய்கிேறனா?”

“ச்ச	ச்ச..	ேபாயிட் 	வாங்க,	நான்	அங்கி க்கிேறன்	ேப ேவாம்”	கழிவைற	கத
விட் 	ெவளிேய	வந்ேதன்.

அவள்	 கத்ைத	ேசாகமாக	ைவத்தவா 	என்	பின்ேன	வந் 	நின் 	“நான்
உங்கைள	காேணாேம	என் தான்	வந்ேதன்,	வா ங்கள்	ேபாேவாம்”	என்
ெசால்லிவிட் 	என் டேனேய	வந் 	என்	பக்கத்தில்	அமர்ந் 	ெகாண்டாள்.
ஓரி 	நிமிடம்	ெமௗனமாக	அமர்ந்தி ந்ேதாம்.	ஜன்னல்	பக்கம்	ெதரிந்த
ெவண்பஞ் 	ேபான்ற	ேமகங்கைள ம்,	எதிேர	விமானத்தி ள்	இ க் ம்
ெதாைலக்காட்சி	மற் ம்	ஆங்காங்ேக	விமானத்தி ள்	எ தப்	பட் க் ம்	தமிழ்
எ த் க்கைள ெமல்லாம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	அவள்	பக்கம்	தி ம்பிேனன்	-

“ஏன்..	கழிவைறக் ள்	ெசன் 	அ தீர்களா?”	என்றாள்
“அழக்	 டாெதன் 	 ெவ த் 	வந்ேதன்”	என்ேறன்
“அதாேன	பார்த்ேதன்,	தமிழகத்தில்	உள்ளவர்கள்	எங்க க்காக	அ தி ந்தால்
எங்களின்	கண்ணீர்தான்	என்ேறா	 ைடக்கப்	பட் க் ேம…?”

“பார்த்தீர்களா,	இ 	தான்..,	இ தான்	நம்	ெபரிய	 ைறேய!!	நீங்கள்	நிைனப்ப
மிகப்ெபரிய	தவ .	தமிழகத்ைத	நீங்கள்	ேமம்ேபாக்காக	பார்க்கிறீர்கள்.	தமிழகம்
பலமடங் 	ெபரிய	மாநிலம்.	தனி	நாட் த்	த தி ள்ள	ஓர்	மக்கள்	சக்தி ம்
பரப்பள ம்	ெகாண்ட	மண்	அ .	உலக	தமிழர்களின்	தாய்நிலம்,	ஆனால்	நல்ல
அரசியல்	வாதிகைள	ேத ேய	தன்	தனித்	தன்ைமயிைன	இழந் க்
ெகாண் ள்ள 	என்ப 	தான்	வ த்தத்திற் ரிய	நிைல.
அப்ப ேய	மீறி	உள்ளி க் ம்	அரசியல்	வாதிகேள	 ணிந் 	ேபாராட
ெவளிவந்தா ம்;	இந்தியா	எ ம்	ஓர்	வட்டத்தால்	அவர்கள்	 டக்கப்	பட்
வி கிறார்கள்.	இந்தியா	என் 	எ த் க்	ெகாண்டால்	அ 	பலதரப்பட்ட
ஒ தைலப்பட்ச	மனநிைலைய ம்,	 ய	வி ப் ெவ ப் கள்	சார்ந்த	ேகாபத்ைத ம்,
பாரபட்சம்	பார்த் 	பிறைர	ஒ க்கி	தன்ைன	வளர்த் க்	ெகாள்ள	 ைன ம்
அரசியல்வாதிகள்	மற் ம்	அண்ைட	மாநிலத்தினைரப்	ெபற்ற	ெகா ய	வட்டமாகேவ
உள்ள .	மத்திய	அர 	உத்தர 	பிறப்பித் ம்	என்னால்	ெகா க்க	 யாெதன்

க் ம்	தண்ணீைர	 ட	தன்	பக்கேம	அைணக்	கட் 	மடக்கிக்	ெகாள் ம்	அற்ப
பதர்க க் 	மத்தியில்	ஆ ெமா 	வா ெமா 	நிைல	தமிழகம்	சார்ந்த	நிைல.
தமிழர்கள்	இப்ப 	 	ஆதரவில்லா	ஓர்	நிைலயில்	 ட	தன்னால்	இயன்ற



ஆதரவிைன	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்ளேவண் ய,	ேபாரா ப்	ெபறேவண் ய	அரசியல்
தைலவர்கேளா	 யநலப்	 க்களாக ம்,	 க்கிவீசப்	பட்ட	தன்	பங்கிற்கான
உடைமகைள	 க்கிக்ெகாண் 	திரி ம்	 யநலமிகளாகேவா	இ க்க,	இவர்கைள
நம்பிேய	தன்	உரிைமயிைன	ெதாைலக் ம்	ஒற்ைறத்	தவறில்;	தமிழக	மக்களின்
பார்ைவயிலி ந் 	 தாக	அறியப்	படாமல்	அந்ேநரம்	மைறக்கப்	பட் விட்ட
ேபார்	மற் ம்	இழப் 	சார்ந்த	ெசய்திகள்	எல்லாம்.
ஏேதா	சண்ைட	என் 	அறிந்தவர்களால்;	ஏன்	சண்ைட	எதற் 	சண்ைட,	யா க்
இழப் ,	என்ன	ெசய்யேவண் ம்	எ ம்	அ த்த த்த	நடவ க்ைககைளேயா
தீர் கைளேயா	எ க்கக்	இயலாமல்	ேபானதற் ;	ேதைவயான	விழிப் ணர்விைன
ஊடகங்கள்	ஏற்ப த்தாைம ம்,	அதற் 	பின்னால்	நின் 	தக்க	பலம்	ேசர்க்காத
அரசியல்	தரப் ம்	தாேன	காரணமன்றி	ஒட் ெமாத்த	மக்க ம்	அல்லேவ	அல்ல.
அம்மக்கள்	இன் ம்	ஈழத் 	ேபாராட்டங்கைள	எண்ணி	ரத்தம்	ெகாதித்ேத
திரிகிறார்கள்.	ஆயி ம்	-

இப்ெபா ெதல்லாம்	பா ங்கள்;	தமிழ க் 	மத்தியில்ேவ 	‘தமிழக	தமிழர்,
‘இலங்ைக	தமிழர்,	‘மேலசிய	தமிழர்	என் 	நா வாரியாக	பிரிந் க்	கிடப்பதன்றி
அந்தப்	பிரி ணர் 	இதற் ள் ம்	 ட	வந் வி கிற .	தமிழ க் ள்ேள;
தமிழராக	மட் ம்	நாம்	ஒ ங்கிைணந் 	நில்லாமல்;	நமக் ள்ேளேய	நாம்	 ைற
ெசால்லித்	திரிந் 	நம்	 கிேலேய	நாம்	இட் க்	ெகாண்ட	பிரிவிைன
ேகா கள்தான்	இன் ம்	நம்ைம	ெவவ்ேவ 	பக்கமாக	தி ப்பி	ைவத் ள்ள
என்ேற	எண் கிேறன்	நான்.	இதலாம்	கடந் 	-

‘தன்னால்	ஒன் ேம	ெசய்ய	இயலவில்ைலேய	எ ம்	ேவட்ைகயில்;	என்
மக்க க்காக	எைத ேம	ெசய்திட	 யாதவனாக	உள்ேளேன	எ ம்	வ த்தத்தில்
‘ஒ 	வார்த்ைத	எதிர்த் க்	ேகட்கக்	 ட	நான்	வக்கற் 	ேபாேனேன	இம்மண்ணில்
எ ம்	ேவதைனயில்,	இனி	நான்	வாழ்ந் 	ஆகப்	ேபாவெதன்ன	என்ற	ஒ
விரக்தியில்,	ஈழ	வி தைலக்காக	தன்	உயிைர		மாய்த் க்	ெகாண் 	இறந்
ேபானால்	நா ேப க் 	அ ேவ ம்	ஒ 	விழிப்பிைன	ஏற்ப த்தாதா	என் ’	தன்
உயிைர	மட் ேம	விட	 ந்த	ஒ 	சேகாதரன்	 ட	அேத	ஈழத் 	மக்களால்
அவ றாக	விமர்சிக்க ம்	ஏளனமாகப்	ேபச ம்	ப கிறான்.

இ ந் ம்,	அைத ம்	 ட	அவர்கள்	வஞ்சிக்கப்	பட்டவர்கள்,	வலியில்	ேப கிறார்கள்
என் 	ெசால்லி,	தன்னால்	இயன்றைத	இனிேய ம்	ெசய்ேவாம்	என	தமிழ்
உணர் ம்	இன	உணர் ம்	நா க் நாள்	ெப கி,	ஈழம்	எம்	வி ;	ஈழம்	மட் ேம	எம்
லட்சியெமன் 	தமிழகத்தின்	எத்தைனேயா	ெத க்கள்;	வி தைல	ேவண்
விழித் க்	ெகாள் ங்கெளன் 	 ழங்க ம்,	அர க் 	எதிராகக்	 ட
ெகா பி த் 	பல	இைளஞர்கள்	ஈழ	மக்களின்	வி விற்ெகன	திரிய ம்		ஆரம்பித்
விட்டனர்.	சிைறெசன் 	ேபாராட ம்	 ணிந் விட்டனர்.



ஓட் ப்	ேபாட	ெசல்ைகயில்	 ட,	என்	மக்கைள	காக்காத	அர 	ஓர்	அரசா?
எத்தைன	இந்த	தமிழகத்திற் 	ெசய்தாெலன்ன	அங்ேக	ஈழத்தில்	எம்	உற கள்
ண்ேடா 	 ட் 	வீழ்த்தப்	பட்டேபா 	ஏெனன் க்	ேகட்க	திராணியற் ம்,	உடன்

நின் 	உத ம்	ேவற் 	மாநிலத்தவேரா 	ைகேகார்த் ம்	நிற் ம்	அரெசல்லாம்	எப்ப
எங்களின்	அரசா ம்	என் 		ேகட் ம்	 க்கிவீ ெமா 	எ ச்சிமி
இைளஞர்களாக	இன்ைறய	சாமானிய	இைளஞர்கள்	 ட	 றப்பட் 	விட்டார்கள்”
“பார்த்தீர்களா,	உங்க க்ேக,	உங்களின்ட	தமிழகத்ைத	பற்றி	ஒ 	வார்த்ைத
ெசான்ன ம்	இத்தைன	ேபசி,	சிபாரி 	ெசய் 	‘ெமச்சிக்	ெகாள் ம்	மனநிைல
தான்	இ க்கின்ற ”

“இல்ைல;	இ 	ெமச் தல்	பார்ைவ	இல்ைல	சேகாதரி,	எைன	நம் ங்கள்,	இ 	ஒ
சிேநகமான	தன்னிைல	விளக்கம்.	நமக் ள்	இ க் ம்	பிரிவிைனக்	ேகா கைள
அகற்றிக்	ெகாள்ள	ெகஞ்சிக்	ேகட்பதற் 	பதிலாய்,	இப்ப 	நம்	நிைலயிைன
விளக்கிச்	ெசால்ல	 யற்சிக் ம்	ஒ 	உணர்வி .	காரணம்	அவர்கள்	அப்ப ..,
அவர்கள்	அப்ப ெயன் 	ஒட் ெமாத்தப்	ேபாைர ம்	ஒ வர்	ெசால்வதால்	அ
அந்த	 	ேப க் ம்	வலிக்கிற .	அப்ப 	ஒ வனால்	 	ேபைர	 ைற
ெசால்லிச்	ெசால்லி	தான்	நாம்	ெமல்ல	ெமல்ல	நமக் ள்	ெப த்த
பிரிவிைனயிைனேய	வளர்த் க்	ெகாண்ேடாம்.
ஒவ்ெவா ைற	இ ேபான்ற	தமிழகத்ைத	பற்றிய	இழிவான	ெசாற்கைள
வாதங்கைள	ேகட்ைகயில்	ப க்ைகயில்	என் 	தி ந் ேமா	இந்த	மக்கெள ம்
வ த்தேம	ெயனக் 	வ ம்.	ெவ மேன	நா ேபைர	 ட் 	ஒ வைர	இழி
ப த் வெதன்ப 	அத்தைனப்	ெபரிய	க னமான	ெசயலல்ல.	அதனால்	இழப்
என்ப 	நம்மினதிற் ள்	தான்	வ ேமயன்றி	ேவறில்ைல	சேகாதரி”
“நீங்கள்	ெசால்வ 	சரி	தான்	நமக் ள்	ேவ 	பா 	 டா ,	ஆனால்	இ 	ஒ 	பழிச்
ெசால்	கிைடயா ,	இ 	எங்கட	மக்களின்ட	ேகாபம்.	அ ப்	பட் 	அ ப்பட்

த்தவ க் ,	காப்பாற்ற	ஒ 	நாதியற் 	கிடப்பவ க் 	‘பக்கத்தில்	நிற் ம்
சேகாதர	உற கள்	 ட	இப்ப 	ைககட் க்	ெகாண் 	ெமௗனமாக	இ ந் 	பாதாகம்
விைளவித்தேத	எ ம்	வலி;	அங்ேக	ெவ ண் 	ெவ க் ம்	சப்த ம்
ழந்ைதகள்	அல ம்	சப்த ம்	ேகட்க,	இங்ேக	தீபாவளிப்	பட்டா 	ெவ த்

கலித் க்	ெகாண் ந்தைத	 ரமாய்	நின் 	அறிந்ததன்	ேபரில்	எ ந்த	ஒ
ஆதங்கம்	அண்ைண	அ ”

“ம க்கவில்ைல,	அங்ேக	உயிர்விட் 	 க் ம்	மக்கைள	மறந் 	‘மானாட	மயிலாட’
பார்க் ம்	இழி ச்	ெசயெலன்ப 	ேகவலம்	தான்.	அதற்காக	அவர்கள்	விழிப் ற்
வி தைல	உணர்விைன	தைலயில்	ஏந்தி,	உயிர்விட ம்	 ணிந்தைல ம்	ேநரம்,

ேபைர ம்	ேகாைழ	என்பேதா,	ஏளனத்திற் ள்ளாக்கிச்	சிரிப்பேதா	எட் 	ேகா
மக்கைள ம்	அவமதிப்பதாகாதா?”



“ஹ்ஹா…	ெபரிய	எட் ேகா ,	எங்கட	உயிர்பிரிைகயில்	இல்லாத	எட் க்	ேகா ;
ெசத் ப்	பிணமான	பின்	ேமல்வி ந் 	அழெதன்ன	பலன்?		அல்ல 	எரித் க்
ெகாண் 	தன்ைன	மாய்த் க்	ெகாள்வதில்	தான்	இனி	நடக்கப்	ேபாவெதன்ன?”

“அைத	ம ப்பதற்கில்ைல,	ஈழம்	என்றாேல	ெதரியாத	‘இலங்ைக	என் 	மட் ேம
ெதரியக்	 ய	சதிகார	வரலா 	ப த் 	வள ம்	மக்க க் 	ஈழத்தின்	ேபார்
றித்த	விவரம்	 ட	ெதரியாமல்,	தன்	இன	உணர் கைளக்	 ட	பிறர்	வந்
ப்பிக் ம்	அவசியம்	என்ப 	காலமாற்றத்தின்	ெகா ைமேயா	அல்ல 	அரசியல்
ேராகத்தின்	ேகேடா	அன்றி	ேவறில்ைல.

என்றா ம்,	இனிேய ம்	நாம்	ேசர்ந் 	நிற்ேபாம்,	நமக் 	மத்தியில்	இ க் ம்	பழிச்
ெசால்	திைரகைள	கிழித்ெதறிேவாம்,	பல	ைகத்	தட் ம்	ஓைச	இ ெவன் ’
உலகிற் 	தமிழர்	ஒற் ைம	 லம்	காட் ேவாம்	சேகாதரி.	எைன	ேபான்ற	அல்ல;
எைன	விட ம்	மிக	நல்ல	நல்ல	இைளஞர்கள்	திறைம	வாய்ந்த	இைளய	ச தாயம்
என்ன	ெசய்வெதன் 	வழி	ெதரியாமல்	ஈழக்	கன 	 மந் 		திரிகிறார்கள்
தமிழகத்தில்.	அவர்கைள	எல்லாம்	சேகாதரத் வமாய்	ஒன்றிைணப்ேபாம்.
ெநற்கட் 	 மந் ப்	ேபானா ம்	பிரித் ப்	பார்க்ைகயில்	நான் 	 ற்களின்
ண் கள்	இல்லாமல்	இல்ைலேய;	அ ேபால்	எண்ணி	அக்கைற	இல்லா	மனிதர்

ஓரி வர்	இ ப்பின்	அவர்கைள	கைளந் விட் 	லட்சியத்ேதா 	ைகேகார்க் ம்
நிைறய	ேபைரக்	ெகாண் 	நம்	கனவிைன	ெவல்ேவாம்	சேகாதரி”
“ஏேதா	ெசால்கிறீர்கள்,	உங்கைட	ேபச்ைச	ேகட்ைகயில்	ஒ 	தார்மீக	நம்பிக்ைக
எனக் ம்	உள்ேள	ஊறித்	தான்	ேபாகின்ட .	பார்ப்பம்,	நல்ல 	நடந்தால்	யா
ம ப்பி ம்.	எல்லாம்	ஒ 	மண்ணிலி ந் 	உ வாகி	பின்	பிரிந் 	வளர்ந்த
ைமந்தர்கள்	தாேன..”

“அ தான்	சேகாதரி,	 ைறயில்லா	இடமில்ைல.	அைத	நிைறயாக்கிக்	ெகாள்பவன்
தாேன	ெவற்றியாளன்?	இப்ேபாெதல்லாம்	பார்த்தால்,	நம்	 லிகைள	 ட	ஏ கின்றன
சில	நம்	மக்கள்,	எப்ப த்	தான்	அவர்க க் 	மன 	வ கிறேதா	ெதரியவில்ைல”
“ஏேதா,	என்ைன	வம்பிற்கி க் ம்	எண்ணெமன் 	நிைனக் றன்”

“இல்ைல	இல்ைல”

“எனக் 	நீங்கள்	கைதப்பைதப்	பார்த்தால்	அப்ப த்	தான்	விளங் ம்”
“நீங்கள்	ெசால்வ 	ேவ ,	உங்க க்கான	ஆதங்கம்	ேவ .	ஆனால்;	ேவ சிலர்
தரக்	 ைறவாக	 ட	ேப கிறார்கேள	 லிகைளப்	பற்றி,	நமக்ெகன	உயிர்த்தியாகம்
ெசய்த	ஒவ்ெவா 	மாவீரர்க ம்	நமக்ெகன	மண்ணில்	 ைதந்த	விைதகள்
என்றல்லவா	 ஜிக்க	ேவண் ம்	நாம்?	அவர்கெளல்லாம்	ெசாட் 	ெசாட்டாக	தன்
உயிைர	ரத்தமாக ம்	 ரட்சியாக ம்	சிந்தி	கன க க்கிைடேய	வீழ்ந்தவர்கள்
இல்ைலயா?”



“ஆம்,	சரியாக	ெசான்னீர்கள்,	அ மட் மல்லா 	என்ைன ம்	 ரிந் க்
ெகாண் ர்கள்.	நான்	 றிய ,	கவைலப்	பட்டெதன்பெதல்லாம்	ெவ ம்	என்
ேகாபத்திைனக்	ெகாண் 	மட் மல்ல.	என்ைனப்	ேபால்	ெநா க் ெநா
தனிைமயினா ம்,	தனியா	வி தைல	தாகத்தா ம்	எண்ணி	எண்ணி
நிைன களால்	ம ந் க்	ெகாண் க் ம்	எண்ணற்ேறார்	ெகாண் ள்ள
ேகள்விகளின்	ெவப்பம .

ஆனால்,	உண்ைமயில்	 லிகள்	 லிகள்	என் 	 லிகைள	 ைற	ெசால்லி ம்
பயனில்ைல.	அன் 	அவர்கள்	இறங்கி	களத்தில்	நிற்காவிட்டால்.	என்ேறா	எங்கைள
ெதாைலத்தி ப்பான்	சிங்களவன்.

நாங்கள்	எல்லாம்	அப்ேபா	சி 	கண்ணிகள்.	எனக் 	நான் 	சேகாதரிமார்கள்
இ ந்தனர்,	அந்த	நாேளா 	என்ைன ம்	ேசர்த் 	அஞ்சிப்	ெபண் கைள ம்	கைர
ேசர்க்க	எண்ட	அப்பன்	பட்ட	பா ,	ஒ..	ெசால்லி	மாளா .	இந்த	சிங்கள	நாய்கள்
இரவானால்	வ ம்	பகலில்	 ட	அரிப்ெப த்தால்	நிற்கா ”

“வீட் க்	 ள்ேளேய	வ வாங்களா?”
“ ளிக்கிறன் 	ெதரிந்தால்	 ட	விடமாட் ம்,	எல்லா க் ம்	 ன்னைம
ைவத்ேத	எல்லாம்	நடக் ம்.	இ ேபால்	ெவளியில்	ெதரியாமல்	 ட	எத்தைனேயா
கைதகள்	நடந்த ண் .	நிைறய	ேபர்	ெசால்ல	பயந் 	ெசால்ல	மாட் ம்.
உயி க் ம்,	உயிைர	விட	மானத்திற் ம்	பயந் 	பயந்ேத	ம ந்த	 ம்பங்க ம்
பயித்தியமாகிப்	ேபானவர்க ம்	 ட	எண்ணற்றேபர்	உண் .

ஆனால்,	இைத	எல்லாம்	ஏெனன் 	 ட	ேகட்க	இயலா ,	ேகட்டால்	 ட் ட் 	ேபாய்
ெகாண்ேட	இ ப்பான்.	ெத வில்	ஆர்மி	வரான்	என்றாேல	அ 	வய 	கலங் ம்
எங்க க்ெகல்லாம்.	உயிர்ேபானால்	 ட	பரவாயில்ைல.	மானம்	ேபா ம்	என்
ன்னேம	ெதரிந்தால்	அைத	விட	ெகா ைம	ேவறில்ைல	அண்ைண.	அைத

எல்லாம்	அ பவித்த	பாவிகள்	நாங்கள்.
ெசான்னா	நம்ப	மாட் யல்,	சின்ன	சின்ன	 ழந்ைதைய	கண்டால்	 ட	இந்த
நாய்கள்	வி வதில்ைல.	ஜட் ய	கழட் ட் 	பார்ப்பா கள்,	ஆணா	ெபாண்ணா
என் .	ெபாண் ன்னா	ேபாகட் ெமன் 	விட் ப்ேபாவி ம்,	ஆெணன்டால்
அங்கைடேய	ேவ ைவத் க்	ெகாள் வி ம்.
“ ழந்ைதக்கா?????????!!!”

“ஓம்….”

“ ழந்ைதக் 	பாம்	ைவப்பா ங்களா?”
“ஓம்	அண்ைண,	கழற்றிட் 	பார்ப்பா கள்,	ெபாண்ணா	இ ந்தா	களத் க்
வாரா ன் 	வி வி ம்,	ஆெணன்டால்	 லியாகி	வி மாம்	அ 	வளர்ந்தால்.



அப்ப ேய	அ க் 	பாம்	ைவத் 	கண்ெணதிேர	சிதற	சிதற	சாக ப்பா கள்”

“ச்ச	நம்பேவ	 யைலேய?”

“இ க்ேக	திகச்சிட்டா?	இவ ங்க	ெசய்தைத	எல்லாம்	ேகட்டா	உலகம்
மன்னிக்கா .	இ க்ெகல்லாம்	கட ள்	ஒ 	நாள்	 லி	ெகா க்காம
விடம்மாட்டான்.	பச்சமண் 	 	 ட	பார்க்காம	 ட் ப்	ேபா ற	பசங்க	தாேன
இவ ங்க.	நிைனச்சா	வயி 	எரி ,	என்	கண் 	 ன்னா ேய	ெசன்ஜா கேள”
“என்ன	ெசஞ்சாங்க?”
“என்	 ட	எங்கட	ஊர்ல	இ ந்ேத	வந்தவ	ஒ த்தி,	அழ ன்னா	அழ 	அப்ப 	ஒ
அழ 	எதிரிக் 	 ட	 ேராகம்	நிைனக்காதவ	அவ.	அவைள ம்	விட்
ைவக்கவில்ைல	அந்த	ஆர்மிக்	காரர்கள்.	ெவளிேயச்	ெசான்னால்	ெவட்கக்	ேக
இந்த	ஆர்மி	கார ண்ட	ெசயெலல்லாம்”

“என்ன	ெசய்தார்கள்	என் 	ெசால் ங்கேளன்	சேகாதரி,	அவர்களின்
இழிெசயைல	உலகிற் 	ெதரிவிப்ேபாம்,	நியாயத்ைத	உலக	தமிழர்கள்	எ க்கட் ம்”
“ேவெறன்ன,	நம்மட	வி தைலப்	 லிகள்,	நம்	வீ 	ேதா ம்	வந் 	நீ	வா	நீ	வா	என்
ெகாண் ேபாய்க்	ெகாண்ேட	இ ந்தால்	கைடசியாக	யார்தான்	ேபாற ?
ஒ கட்டத்தில்	எல்ேலா ேமப்	ேபாேனாம்.	வி தைல	ஒன் 	தான்	 றிெயன்
எண்ணி	ெமாத்த	தமிழ ம்	ேபாேனாம்.	அந்த	நிைலயி ம்	எண்ட	அப்பன்	மானம்
ேராசம்	 ம்பம் 	பார்த் த்	தான்	எங்க	அஞ் 	ேபைர ம்	வளர் ச் .	அேத	எங்கட
வளர்ப் 	ேபாலேவ	வளர்ந்தவள்	தான்	அவ ம்.	அவ	ேப 	மலர்விழி.
சாந்திரம்	ஆ 	மணி	ஆ ம்னாேல	எங்கட	அப்பன்	எங்கைள	அஞ் 	ேபாைர ம்
காட் க் 	 ட் 	ேபாய்	விட் வ ம்.	பகெலன்டா ம்	ேபசலாம்	கத்தலாம்
யாைரேய ம்	அைழக்கேவ ம்	ெசய்யலாம்.	இரவில்	யாைர	அைழப்ப 	என்ன
ெசய்வ ,	ேநரா	வீட் ல்	வந் 	யாைர	பி க் ேதா	அவிகைள	ெகாண் 	ேபாற ,
பிற 	எங்காச் ம்	ெவச் 	ெகான் ட் 	ேவைலைய	 ச்சிகிட் 	 க்கிப்
ேபாட் வி வ .	ம நாள்	எங்ேக ம்	பிணம்	கிடக் ம்.	காக்கா	க 	கத்தினால்
அந்த	 ம்பம்	அ க்	ெகாண்ேட	அங் 	ஓட ம்.

ேகட்டா,	 லிகள்	எதிர்க்க	வந்தார்கள்	 ட்ேடாம் 	ெசய்தி	ேபா ற .	அ க்
பயந் க்	ெகாண் தான்	எங்கட	அப்பன்	எங்கைள	இரவானால்	காட் க்
ெகாண் ேபாய்	விட் வி ம்.	பாவம்	அந்த	கிழவன்,	தன்ேனாட	வயசான	காலத் ல
எப்ப 	எல்லாம்	கஷ்டப்	பட் .	நாங்க	அஞ் 	ேப ம்	 மரியாயிட்டம்	பா ங்க.
அ ல	நாங்க	 த்தவ	 	ேப ம்	மாப்பிள்ைள	பார்க்க	இ ந்ேதாம்.	அ க்
பயந்ேத	அந்த	கிழம்	திரி ம்.
எங்கைள	ெகாண் 	வந் 	காட் ல	ப க்கி	ெவச்சிட் 	ேசா 	ெகாண்டாரப்
ேபா ம்.		தி ம்பி	வ ம்	வைர	எங்க க் 	ேசா 	வ மா	அப்பா	வ வாரான்



நிைல	இ க்கா .	சிலேநரம்	உயிர்	ேபானா	ேபா ன் 	 ணிந் விடத்	ேதா ம்.
ஆனால்	எங்கட	அண்ண கள்	விடமாட்டார்கள்.	நாங்கள்	ெசால்வைத	ேகட்க
மாட்டார்கள்.	நாெமல்லாம்	ெகளரவமா	வாழ்ந்த	 ம்பம்.	நமக் 	ஆர்மிைய
எதிர்த்ெதல்லாம்	ஒன் ம்	ெசய்ய	இயலா ன் 	ெசால்லி	அடக்கி வா கள்.
ஒ 	பக்கம்	 லிகள் 	பயம்	வ ம்,	இன்ெனா 	பக்கம்	சிங்கள க் ம்	பயப்பட ம்”

“ லிக க் 	ஏன்	பயப்பட ம்?”
“ஒ 	பயந்த்-ேத(ன்),	அவிக ம்	என்ன	ேல பட்டவங்களா?	அைவக ம்	ம சா
தாேன?	வந் 	இைத	ெகா 	அைத	ெகா ன்னா	என்ன	ம க்கவா	 ம்?
அ க க் 	ேபாராட	ெபா ள்	என்ன	வானத்திலி ந்தா		வ ம்?	எங்களிடம்
இ ந் 	தான்	ேகட்பாங்க,	உரிைமேயாட	வந் 	வாங்கிப்	ேபாவாங்க.	ெகாஞ்சம்
மன 	வந் 	ெகா ப்ேபாம்	ெகாஞ்சம்	மைறச்சி	ைவப்ேபாம்.	ஆனா	இ ந் ம்
மறச்ேசாம் 	ெதரிஞ்சா	அவர்க க் 	ேகாபம்	வ ம்.
அ ம்,	அ கள	பார்க்கேவ	கண் 	தாங்கா ,	 லிகள்	என்டால்	என்ன
கிழெமண்டா	நிைனச்சியள்,	எல்லாம்	வாலிபக்	 மாரர்கள்,	ப க் ம்	வயதில்
ப்பாக்கித்	 க்கப்	பணிக்கப்	பட்டவர்கள்.	பாவம்,	இள களா	வ ம்.	சிலேநரம்,

அக்கா	அக்கா	ெகாஞ்ச	ேசா 	ேபா ங்கக்கான் 	வந் 	நிக் ம்,	அ கைள
பார்க்ைகயில	வயி 	பத்தி	எரி ம்.	இப்ப 	திரி கேள	ன் 	மன 	தவிச்சி
ேபா ம்.	அ க க்காகவாவ 	உயிைர	விட் த்	ெதாைலப்ேபாம்	ேபா’ன்
இ க் ம்.	அப்பேவ	ேபாயி	 லிேயாட	ெசர்ந் ேவா ன் 	நிைனப்ேபன்
நாெனல்லாம்.

வாங்க 	ெசல்லங்களான் 	ேசாற	ேபாட்டா ம்	திங் ம்,	கஞ்சிய	ஊத்தினா ம்
க் ம்க	பாவம்.	இ 	ேவ ம்	அ 	ேவ ம் 	கைரசல்	எல்லாம்	கிைடயா

சாப்பி றவிசயத் ல.	இ க்கறத	தின் ப் ட் 	ேபா ங்க	பாவம்.	அபப் ெயல்லாம்
கஷ்டப்	பட் ,	அங்க	இங்க	பயந் 	எங்கட	அப்பன்	ராத்திரிக் 		ஆனா	ேசா
ெகாண் 	வ ம்.	அைத	ேவற	எவனா	பார்த்தா	எங்க	ேபாற	யா க் 	ேசா
ெகாண் 	ேபாறன் 	அைத	அங்கைனேய	 ட் 	ேபாட்டா ம்	ேகட்க
ேகள்வியில்ைல	நாதி மில்ைல.
அப்ப 	ஒ 	விதமா	எங்கைள	காட் க் ள்ைள ம்	வீட் ற் ள்ேள ம் 	ெபாத்தி
ெபாத்தி	ெவச்சிதான்	எங்கைள	எங்க	அப்பன்மா ங்க	எல்லாம்	வளர்த்தாங்க,
இந்த	ஆர்மிக் 	பயந் .	அப்ப 	எங்க	 டேவ	இ ந் 	பக்கத் 	வீட் ல	வளர்ந்தவ
தான்	அவ.	அந்த	மலர்விழின் 	ெசான்ேனன்ல	அவ.
என்ன	ெசேவல்	 	இ ப்பா	ெதரி மா?	நல்ல	ஆம்பைடயான்	கிைடச்சான்
அவ க் ,	அவ ம்	ஒ 	கட்டத் ல	 லிகள்	 ட	ேசர்ந் 	ேபாராட	களத் க் ப்
ேபாயிட்டா .	அந்த	ேநரம்	பார்த் 	இவ	கற்பமாயிட்டா,	ேபார்	உக் ரத் ல	இ க் .



தி ர் 	ஒ 	நாள்	ஆர்மி	கார க	ஊர்	உள்ள	 ந் ட்டாங்கன் 	ெதரியவர;
ள்ைளய	காப்பாத்த ேமன் 	எங்க	எங்கேயா	ஓ னாள்,	ஓ 	ஓ 	அந்த
வயித்ேதாட	அைலஞ்சா	பாவம்,	அவைளயாச் ம்	விட்டா களா	நாசக்	கார க?
ேத 	பி ச்சி	ெகாண்டா ங்க	பா ங்க,	பாவிங்க…	அந்த	கைதய	ேகட் ங்கனா
ெநஞ் 	ெவ ச்சி ம்”
“ெகான் ட்டாங்களா?!!!!”

“அைத	ஏன்	ேகட் றீங்க.	அவைள	ஒ 	கற்பவதின் 	 ட	பார்க்காம	ெகான்
கர்ப்ப ச்சி	அவ	வயித்த	கீறி	அவ	வயித் ல	வளர்ற	 ழந்ைதைய	எ த் 	 ட் ப்
ேபாட்டாங்களாம்.	ேகட்டால்	தமிழேனாட	சி 	வயித் ல	 ட	வளரக்	 டா ன்
ெசால்லிப்	ேபானாங்க	பாவிமா ங்க”
அவள்	ெசால்லி	நி த்தினாள்.	எனக் 	காைத	ெகா த் 	அதற் ேமல்	எைத ேம
ேகட் ட	இயலவில்ைல.	மனைசேய	யாேரா	ேபாட் 	பிைசந்தாற்ேபால	இ ந்த .
அப்ப ம்	நம்ப	இயலாம	“உண்ைமயாவா	ெசால் றீங்க?”	என் 	ேகட்க	–	அவள்
“என்ைன	ெயன்ன	ேவைல	ெகட்டவன் 	நிைனச்சியிலா,	மரத்	தமிழச்சி	நா ,	என்
நாக் ல	ெபாய்	வரா ,	நாக்ைக	பார்தியலா...”	நாக்ைக	ெவளிேய	நீட் க்
காட் னாள்.

“இல்ைல	இல்ைல	நான்	உங்கைள	சந்ேதகமா	ேகட்கைல.	இந்தள க் 	ெசய்ய
மான் 	தான்…”	 க்காமல்	இ த்ேதன்.

“இைத	விட	எல்லாம்	ெசய்தவர்கள்	சிங்களவர்கள்.	எங்கட	கைத	ேகட்டால்	ெசத்தப்
ெபாணம்	 ட	எ ந் 	உட்கார்ந் க்	ெகாள் ம்.	நாெனல்லாம்	ெபா த்
ெபா த் ப்	பார்த் 	ேவற	வழியில்லாம	 ப்பாக்கி	 க்கியவள்	தான்.	இைத	நான்
என்ைனக்ேகா	ெசய்தி க்க ம்,	இன் ம்	நா 	ஆமிக்	கார கைள	 டவாச் ம்
ெசய்தி ப்ேபன்.

ெநசந்	தான்	அண்ைண,	இவ ங்கைள	ஏேழ 	ெஜன்மத் க் ம்	நாங்க	மன்னிக்க
மாட்ேடாம்.	அ 	அ வா	எங்கைள	சாக ச்ச	இவ ங்க ம்	அ 	அ வா
சாக ம்.	அப்பாவி	மக்கள்	மீ 	எங்கள்	ேகாபமில்ைல.	அ 	சிங்களமாேவ
இ ந்தா ம்		அவிக ம்	ெபண் ம்	 ழந்ைதக ம்	தாேன.	அவிகைள	ஒன் ம்
ெசய்யக்	 டா ,	ஆனால்	இந்த	ஆமிக்	காரர்க க் 	 ரியேவண் ம்.	ெவ த்தால்
எப்ப 	வலிக் ம்,	ெவட் னால்	எப்ப 	வலிக் ம்,	 ட்டால்	எப்ப 	வலிக் ன்
ெதரியேவ ம்.

இன் ம்	என்ன	எல்லாம்	ெசய்வா ங்கன் 	ேகட்டால்	ெசய்ய	இனி	ஒன் ேம
யில்ைல	என் 	ெசால் ம்	அள க் 	ெசய் 	விட்டா கள்.	 ற் மாய்	நாங்கள்
வாழ்ந்த	அைடயாளத்ைதேய	இங் 	மாற்றிவிட்டார்கள்.	எங்கைள	ெகாண் ேபாய்
காட் ல்	வி வி ம்.	காட் ல்	வசித்த	சிங்களமாைர	நாங்கள்	நாகரீகமாய்	வசித்த



ஊரில்	 ைவபி ம்.	இவ கைள	எல்லாம்	யார்	தட் க்	ேகட்ப .
எங்க க்ெகண் 	இ ந்த	ஒற்ைற	தைலவ ம்	எங்கி க்கிறார்	எப்ேபா 	வ வார்
என் 	ெதரியா .	ஆனால்,	கண் ப்பாக	வ வார்	என் 	நம்பிக்ைக	மட் ேம
இன் ம்	எங்கைள	உயிராக	ைவத்தி க்கிற .

இன்றில்ைல	என்டா ம்,	ஒர்தினம்	நாங்கள்	ெவல்ேவாம்.	எங்கட	ரத்தத்திற் 	அந்த
ரத்தம்	 த்த	மண் 	பதில்	ெசால்லிேய	தீரேவண் ம்.	எங்கட	உயிர்	விட் 	ஊறிய
மண்ணில்	ஓர்நாள்	எங்கட	ெகா 	பறக் ம்!!!!!!!!!!!!!	எங்கள்	எதிரிகள்	எங்கட
கண்ணீ க்ெகல்லாம்	பதில்	ெசால்லிேய	ஆகேவண் ம்”

அவள்	ேபச	ேபச	நரம் 	 ைடத் 	ஒ 	ெவறி	தைலக்ேகறி	வீரதீரத்ேதா 	அமர்ந் க்
ெகாண்ட 	எனக் ள்.	அந்த	எரி ம்	கனைல	கண்ணில்	 ைதத் க்	ெகாண் 	–
அவர்	ெசால்வைதேய	கவனித் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	நான்	தைலயாட்ட
தைலயாட்ட	என்	 ரித ற்ற	பார்ைவ	அவ க் 	நம்பிக்ைகைய	ெகா த்த .

“பிற 	ஏன்	இப்ப 	பட்டவர்கைள	எல்லாம்	விட் விட் 	இப்ப 	விமானம்	ஏறி	எங்ேகா
ேபாகிேறேனன் 	உங்க க் த்	ேதா ம்,	ஆனால்…”

அவள்	ேவேறன்னேவா	ெசால்ல	வந்தாள்,	அதற் ள்	ஒலிப்	ெப க்கியில்
ஆங்கிலத்தில்	அறிவிப் 	வர	அைத	ேநாக்கி	கவனித்ேதாம்.	விமானம்	கீழ்	சாய்ந்
இறங் வ 	ேபால்	அங் மிங் மாய்	ஆ ய .	சற் 	ேநரத்தில்	விமானம்	ெசல் ம்
வழியினிைடேய	ஓரிடத்தில்	தைர	இறங்க	உள்ளதாக ம்.	அங் 	ஒ 	மணிேநரம்
நின் ,	அங்கி ந் 	 றப்பட ள்ள	பயணிகைள	எ த் க்	ெகாண்
ேபா ெமன் ம்,	அறிவிப் 	வர,	விமாணப்	பணிப்ெபண்	வந் 	எல்ேலாைர ம்	ேநராக
அம ம்	ப ம்.	கச்ைச	பட் 	அணிய ம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானாள்.

இ வ ம்	ேநராக	அமர்ந் 	சற் 	அைமதியாேனாம்.	உள் க் ள்	அவள்
ெசான்ன 	ெசால்ல	வந்த 	எல்லாேம	எண்ணி	ரத்தம்	ெகாதித் க்
ெகாண் ந்த 	எனக் .	இ க்ைகயில்	பின்சாய்ந்தவா 	அமர்ந் 	கண்கைள

க்ெகாண்ேடன்.	விமானம்	ெமல்ல,	ெமல்ல	ெமல்ல	தைரயிறங்கிய ..
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��ைரயாக	ஊர்ந் க்	ெகாண் க் ம்	எ ம் களின்	வரிைசக்கிைடேய
ைகைவத் க்	கைலத்தால்	அ 	எப்ப 	நகர்ந் 	இங் மங் மாய்	நாலாப் ற ம்
சிதறி	ஓ ேமா	அப்ப 	ஒ 	பத் 	ேபர்	விமானத்தி ள்	ஏறி	இங் மங் மாய்	பரவி
த்தம்	ெசய்ய	ஆரம்பித்தனர்.

அதில்	ஒ வன்	எங்க க்க கில்	வந்தான்.	அவைள	ெந ங்கி	‘மாதங்கி	அக்கா
என்	ெபயர்	கி பன்	என்றான்.	எனக் 	சற் 	அதிர்ச்சி	ஏற்பட்ட .	அவள்	தி ம்பி
என்ைனப்	பார்ப்பாள்	என் 	பார்த்ேதன்	அவள்	பார்க்கவில்ைல.	எல்லாம்	தயார்
தாேன	என்றாள்.
அதற் ள்	அங்கி ந் 	ஏறிய	ஒ வர்	தன்	ைகப்ைபயிைன	ேமலைறயில்
ைவக்கேவண் 	எங்களின்	அ ேக	வர	அவன்	அங்கி ந் 	நகர்ந் 	கழிவைற
பக்கம்	கண்காட் விட் ப்	ேபானான்.	ஐந் 	பத் 	நிமிடத்திற் 	ேமல்	கத 	திறக்கப்
படேவயில்ைல.	ேவெறா வர்	வந் 	கத 	தட்ட	அவன்	தைர	 ைடத் க்	ெகாண்ேட
ெவளிேய வ ேபால்	வந்தான்.

எதிேர	ெவளியிலி ந் 	உள்வர	நின்றி ந்த	பயணி	ஒ வைனத்	த த் 	உள்ேள
ேபாவாேத	என்றான்,	அவன்	அவசரெமன் 	ஏேதா	ெசால்ல,	இதில்	ேவண்டாம்	ேவ
கழிவைறயில்	ேபா	என் 	ெசால்லி	அவ க் 	ேவெறான்றிைன	காட் னான்.	இவள்
வி ட்ெடன	எ ந் 	அவைன	ேநாக்கிப்	ேபாக	அவன்	கவனியாத 	ேபால்
ெவளிச்ெசன் ,	விமான	வாசலில்	நின் 	எதிேர	பார்	என் 	ைசைக	காட் விட் ப்
ேபானான்.

எதிேர,	வந்ததிலி ந் 	எங்க க் 	ேசைவ	ெசய்த	அந்த	விமானப்	பணிப்ெபண்
நின்றி க்க,	அவளிடத்தில்	இவள்	பார்ைவயால்	ஏேதா	ெசால்லிவிட் 	வந்
என்ேனாடமர்ந்தாள்.	சற் 	ேநரத்தில்	விமானம்	 றப்பட் 	பறக்கத்	 வங்கிய .

அந்த	விமானப்	பணிப்ெபண்	ஒ 	 வைளயிைன	ெகாண் வந் க்
ெகா த் விட் 	கழிவைறக் ள்	ேபாக,	மாதங்கி	அவள்	ெகா த்த	 வைளயில்
இ ந் 	தண்ணீர்	அ ந் வ ேபால்	அ ந்திவிட் 	தண்ணீ க் 	அ யில்	இ ந்த
ஏேதா	ஒன்றிைன	தன்	ைகப்	ைப	எ த் 	அதற் ள்	ெகாட் க்	ெகாண்டாள்.
விமானம்	தைரயிறங்க	இன் ம்	ஒன்னைர	மணிேநரேம	மீதம்	இ ந்த .	எனக்
எண்ண	ெசய்வெதன் 	எந்தெவா 	ேயாசைன ம்	வரவில்ைல.	இம் வ க் ம்
ஒ 	ெதாடர்பி ப்ப 	மட் ம்	 ரியவர,	அைமதியாக	அமர்தி ந்ேதன்.

அவளின்	பார்ைவ	அதாவ 	மாதங்கியின்	பார்ைவ	நடத்ைத	எல்லாம்	பார்க்க	ஒ
எந்திரத்	தனமாக	இ ந்த .	எைன	பார்க் ம்	பார்ைவயிேலேய	‘என்	மீதான



நம்பிக்ைகயிைன	அவள்	தன்	கண்களில்	காட் னாள்.	நா ம்	எைன	ெமௗனப்
ப த்திக்	ெகாண் 	ஒன் ேம	ேபசாமல்	அமர்ந்தி க்க	-
அவள்	சற் 	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	எ ந் 	கழிப்பைறக் ள்	ேபாக,	நான்	ெவ
ேவகமாக	என்ன கில்	ைவக்கப்	பட் ந்த	அவளின்	ைகப்	ைபயிைன	எ த்
ஆராய்ந்ததில்	கட ச்	சீட் ம்	மற் ம்	பயணச்	சீட் ம்	கிைடக்க,	அவசர
அவசரமாகப்	பார்த்ததில்	அதிர்ந்ேத	ேபாேனன்.	அதில்	அவள்	ெபயர்	‘நாராயணி
பிேரமதாச’	என்றி ந்த .	பிறப் 	கண் 	என் ம்,	இனம்	சிங்களம்	என் மி ந்த .
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�வள்	ெபயர்	‘நாராயணி	பிேரமதாச’	என் ம்,	இனம்	சிங்களம்	என் ம்	கண்ட ம்
அதிர்ந் ப்	ேபாேனன்.	அதற் ள்	அவள்	ெவளிப்பட்டாள்.	நான்	அவளின்
ைகப்ைபயிைன	அவசரமாக	கீேழ	ைவப்பைத ம்	அவள்	பார்க்கத்	தவறவில்ைல.
பார்த் விட்டாள்	என் 	ெதரிந்ததில்	சற் 	வியர்த் த்	தான்	ேபான 	எனக் ம்.
அேதேநரம்	ஒ 	சிறிய	 ட் 	ப்ரீ	பிரிவின்	ெபயர்	ெபா ந்திய	பாலித்தின்	ைபயிைன
ைகயில்	அவள்	 திதாக	ெகாண் வ வதா ம்	நான்	கவனித் க்	ெகாண்ேடன்.	

என்ன கில்	வந் 	நின்ற ம்	என்ைன	ெவளிேய	எ ந் 	வா	என்றாள்,	வந்ேதன்.
அவள்	உள்	பக்கம்	ெசன் 	அமர்ந் 	ைபக் ள்	இ ந் 	ஏேதா	எ த் 	எைதேயா
ேபாட் 	கைடசியில்	சி சி 	 ண் களாக	இ ந்த	சில	எந்திர	பாகங்கைள
ஒவ்ெவான்றாக	எ த் 	மாட் னாள்.
அவ்வப்ெபா 	ஆட்கள்	இங் மங் மாய்	வ ம்ேநரம்	பார்த் 	அைத	அப்ப ேய
ைபேயா 	கீழிட்டாள்.	சற் 	ேநரத்தில்	மீண் ம்	அந்த	விமாணப்	பணிப்ெபண்	அக்
கழிவைறக் ள்	 ந் 	என்னேவா	ெசய் விட் 	ெவளிேய	வர,	சற் 	ேநரம்
கழித் 	மாதங்கி ம்	அங்ேக	ெசன் 	வந்தாள்.	ேபா ம்ேபா ம்	வ ம்ேபா ம்
ைகயில்	அந்த	 ட் 	ப்ரீ	பிரிைவச்	சார்ந்த	ைப	இ ந்த .

“கைடசியாய்	வந்தமர்ந்த	ேபா .	நீ	சிங்களமா?”	என்ேறன்

“ஏன்	பயமாக	இ க்கிறதா?”	என்றாள்
“ஹும்..	எனக்ெகன்ன	பயம்?”	என்ேறன்
அவள்	என்ைனேய	 ர்ந் 	ேநாக்கினாள்.

“என்ன	ஒன் 	எதிரியிடேம	என்	வீட்ைடப்	பற்றி	ேபசிவிட்ேடேன	என்ெறா 	வ த்தம்
வ ம்”		என்ேறன்
“அப்ேபா	இப்ேபா 	வ த்தமில்ைலயா?”
“ஏன்?”

“நான்	சிங்களத்தியாக	இ ப்ேபேனா”	என்
“இல்ைல,	அதலாம்	வி ,	நீேய	ெசால்	யார்	நீ?”
“ தலில்	வந்த	ேபாேத	ெசான்ேனேன	‘ேபாராளி	என் .	மீண் ம்
ேகட்பீர்கேளயானால்	தமிழச்சி	என் 	ெசால்லலாம்”

“அப்ேபா	ஏன்	கட ச்	சீட் ல்	சிங்களம்	என்றி க்கிறேத”



“தமிழச்சிக் 	அத்தைன	 தந்திரமில்ைல	எங்கட	நாட் ல்,	சிங்களத்தி	என்றால்
ஓ ம்	விமானம்	 ட	எனக்காக	உடேன	நின் ,	‘எங் 	ேவண் ேமா	அங்
தைரயிறங் ம்”
“ஆம்,	எல்லாம்	பார்த் க்	ெகாண் தான்	இ க்கிேறன்,	என்றா ம்	அவர்களிடம்
தண்ணீர்	வாங்கிக்	 ட	 க்க	 யாதவள்	எப்ப 	இத்தைன	 லபமாக…..
தன்ைன	சிங்களத்தி	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	 கிற ?”

“எங்கட	ேகாபெமல்லாம்	அப்பாவி	ஜனங்க	மீ 	கிைடயா ,		சிங்கள
அரசிடம்.		அர 	சார்	அைமப் களிடம்.	சிங்கள	ஆர்மியிடம்.	அதற்காக	சிங்களத்தி
என் 	என்ைன	ெசால்லிக்	ெகாள்வ 	ஒன் ம்	அத்தைன	 லப மில்ைல,
அதற் பதில்	மரணத்ைத	பதிலாக	வாங்கிக்	ெகாண் தான்	வந்தி க்கிேறன்”

“என்ன???!!!”

“எல்லாம்	கடந் 	நாங்கள்	எங்களின்	வி ப்பிற் 	வாழ்பவர்கள்	அல்ல,
லட்சியத்திற்காக	உயிைர	விட ம்	சம்மதித் ள்ளவர்கள்.	தைலைம	‘ேபா	என்றால்
ேபாகேவண் ம்	அவ்வள தான்”

“அ 	 ரிகிற 	மாதங்கி”
“ேவெறன்ன	 ரியேவண் ம்”
“கள்ளக்	கட சீட் 	தாேன	அ ?”

“ஆம்”
“ஏன்	அப்ப ”

“கட்டைளயின்	ப 	வந் ள்ேளன்.	ேவெறான் ம்	ெசால்வதற்கில்ைல”

“தப்பித் ப்	ேபாவதாக	ெசான்னாேய?”
“தப்பித் 	வ வதாக	ெசான்ேனன்,	அதற்காக	விட் விட் 		ஓ வதாக
ெசால்லவில்ைலேய”
“பிற 	கட ச்	சீட் ல்….	உன்	ெபயர்	………….	 ட….	ேவறாக	பார்த்ேதேன”

“பார்த்தி ப்பாய்	என் 	ெதரி ம்”
“ஒ ேவைள	நான்	யா டேம ம்	ெசால்லி	இ ப்பின்”

“ெசால்லமாட்டாய்	என் ம்	ெதரி ம்”

“அெதப்ப ,	இதலாம்	கவனமின்ைம”
“கற்பைன	ெசய் க்	ெகாள்ளாதீர்கள்,	அதிகம்	ேபச	எனக் 	ேநரமில்ைல,	ேபாராளி
என்றாள்	என்ன	 ப்பாக்கி	 டமட் ம்	ெதரிந்தவள்	என் 	எண்ணிவிட் ர்களா?”



“சரி,	ேநேர	விசயத்திற் வா	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாய்	இந்த	விமானத்ைத”
“அதலாம்	ெசால்ல	எனக் 	அ மதி	கிைடயா .	எனக் 	இட்ட	கட்டைளைய	 ட
உமக்காக	தாமதப்	ப த்திக்	ெகாண் ள்ேளன்”

“எனக்காகவா……………….????!!!”

“ஆம்.	நீங்கள்	யார்	என்பைத	நான்	ெகா ம் 	விமான	நிைலயத்திேலேய	அறிந் க்
ெகாண்ேடன்.	உம்ைம	நாங்கள்	ெமாத்த	ேப ம்	நம்பி	இ க்கிேறாம்”
அவள்	என்ெனன்னேவா	ெசான்னாள்.	ஒ 	சிறிய	நிைனவடக்கியிைன	(ெமமரி	சிப்
ஒன்ைற)	எ த் 	என்	ைகக் ள்	திணித்தாள்.	இதில்	நிைறய	 ைகப்படங்கள்
உள்ளன.	எல்லாம்	சிங்களன்	ெசய்த	ேபாற் ற்றத்ைத	நி பிக்கக்	 ய .	அைத
உலக	மக்களிடம்	ேசர்க்க	ேவண் ம்	ேசர்ப்பாயா	என்றாள்.

கண்கள்	கலங்கிப்	ேபான .	இைத	ெசய்யாத	என்	பிறப்ெபல்லாம்	பிறப்பா	என்
ேதான்றிற் .	ஆனால்,	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ளாமல்	“அைத	நான்	பார்த் க்
ெகாள்கிேறன்	மாதங்கி	‘எங்ேக	ேபாகிறாய்	நீ?	என்ன	ெசய்ய	வந் ள்ளாய்?”
என்ேறன்
“ேபாவைத	பற்றி	பிற 	ெதரிந் க்	ெகாள்வாய்.	இ க் ம்	வைர	நடந்தைத
ெசால்கிேறன்	ேகள்	-
‘அன்ெறா 	மாைல	ேநரம்,	 ந்ேதாட்டம்	ேபான்ற	எங்கள்	வீ 	 ழந்ைதகளின்
சிரிப்பில்	 த் க்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்த .	அப்பா ம்	நா ம்	வீட் ல்

க்கமாக	இ ப்பதாக	எண்ணி	காற்றாட	ெவளியில்	வந் 	அமர்ந்ேதாம்.

அண்ணன்	அப்ேபா 	தான்	கைடத்ெத 	வைர	ேபாகிேறன்	என் 	ெவளிவந்
எங்கேளா 	ேபசிக்	ெகாண்ேட	நின்றார்.	அதற் ள்	அவ ைடய	ெபரிய
ழந்ைதெயான் 	ஓ வந் ,	அப்பா	நா ம்	கைடக் 	வேரெனன் 	அழ	அவர்	ஒ

அ ேபாட் 	உள்ேள	நின்றி ந்த	அண்ணியிடம்	விட் விட் 	வந்தார்.
அைதெயல்லாம்	ேகட்காமல்	அக் ழந்ைத	மீண் ம்	அழ,	அண்ணி	இரண்டாம்
மகைள	காட் 	பார்த்தியா	உன்னிண்ட	தங்கச்சியானா ம்	எப்ப 		நல்ல
பிள்ைளயாக	நடந் க்	ெகாள்கிறாள்,	நீ	ெபரியவனாக	இ ந் ம்	இப்ப 	அடம்
பி க்கலாமா	என் 	ேகட்க	அந்த	சின்னக்	 ழந்ைத	ெபரியவைன	ேநாக்கி	‘வா
அண்ணா	நாம்	விைளயாடலாம்	என் 	அைழத் க்	ெகாண் 	அவன்	ைக	பி த்
ஓட	பின்னாேலேய	இவ ம்	ஓட.,	இ வ ம்	-
ேஹ…	என் 	கத்திக்	ெகாண்ேட,	ஓ ச்	ெசன் 	ெவளிேய	வாசலில்	அமர்ந்தி ந்த
அப்பாைவ	ெதாட் விட் 	இ வ ம்	வீட் ற் ள்	ஓ கிறார்கள்.	பின்	வீட் ள்ள
அண்ணிைய	ெதாட் விட் 	வாச க் 	ஓ 	வ கிறார்கள்.	வீெடல்லாம்
அவர்களின்	சிரிப் 	சப்தம்	நிைறந் ப்	ேபாகிற .



மீண் ம்	அந்த	சின்னக்	 ழந்ைத	ஓ 	வாச க் 	ஓ 	வந் 	ேய…	அப்பா’	என்
அண்ணைனத்	ெதாட் விட் 	வீட் ற் ள்	ஓட	அண்ணா	அவர்கைளேய	பார்த்
சிரித் க்	ெகாண் 	நிற்க;
ெநா ப்	ெபா தில்	சீறி	வ கிறதந்த	விமானம்,	கண்ணிைமக் ம்
ெபா திற்ெகல்லாம்	இரண் ன் 	 ண் கைள	சரமாரியாக	வீட் ன்மீ ம்
ேதாட்டத் ப்	பக்க ம்	 ழந்ைதகள்	விைளயா க்	ெகாண் ந்த	பக்க ம்	என
வாரிவீச	வீ ம்	 ழந்ைதக ம்	சிதறிப்	ேபாகிற .

தி ம்பிப்	பார்க் ம்	ேவைளயில்	 ண் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்ேடப்	ேபான	அந்த
விமானத்தின்	சப்தம்	காதிலி ந் 	ஓ ம்	 ன்,	சிதறி	பஞ் 	பஞ்சாக	பிய்ந் ப்
ேபானார்கள்	அண்ணி ம்	அந்த	 ழந்ைதக ம்.
ைக	தனிேய	கால்	தனிேய	சக்ைக	சக்ைகயாக	ெபா க்கி	எ த் 	 ைடயில்
ேபாட் க்	ெகாண் 	மார்பில்	அ த் 	அ தக்		கைத	ேகட்டால்	ெநஞ்ைச
டவில்ைலயா?”	கண்களில்	ெந ப் 	சித வைதப்	ேபால்	ேகாபத்ைத	ைவத் க்

ெகாண் 	என்ைனப்	பார்த் க்	ேகட்டாள்	மாதங்கி.
அந்த	காட்சிைய	கண்ட	இடத்திேலேய	அப்பா	 ர்ச்ைசயாகி	பின்	அன்ேற	இறந் ம்
ேபானார்.	ைகயில்	தன்	மைனவிைய ம்	இ வைர	விைளயா க்	ெகாண் ந்த
ழந்ைதகைள ம்	 ள்	 ளாக	எ த் ப்	பார்த்த	ெபரியண்ண க் 	அப்ேபாேத

மதி	ேகட் ப்	ேபான .	இன் 	வைர	அவ க் 	ைபத்தியம்	ெதளிந்த	பா ல்ைல,
ெத ெவல்லாம்	அண்ணியின்	 ழந்ைதகளின்	ெபயர்கைளச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
ற்றி	அைலகிறாராம்.	ஆனால்	பா ங்கள்,	அவர்ேமல்	இன் வைர	ஒ 	 ண்

விழாமல்	ேநாக	ேநாக	உயிேரா 	ைவத்தி க்கிற 	இந்த	பாழாப்ேபான	விதி	 ட.

கைடசியில்	எல்லாம்	இழந் 	எனக்ெகன	மீதம்	இ ந்த 	ஒேர	ஒ 	சின்னண்ணன்
மட் ம்	தான்.	அவைர ம்	‘ லி’	என் 	சந்ேதகப்	பட் 	அதற்ெகல்லாம்
ன்னாேலேய	ெகாண் 	ேபாய்	எத்தைன	சித்திரவைதகைள	ெசய்தார்கள்

ெதரி மா?’	நாங்கள்	 ட	எங்ேகா	ேவைல	காரணமாக	ேபாயி க்கிறார்	என் 	தான்
தலில்	எண்ணியி ந்ேதாம்.

பிற 	யா மற் 	நானி ந்த	இ ட் 	நாெளான்றில்	வந்தார்	சின்னண்ணா.
அைடயாளேம	மாறியி ந்தார்.	ேகட்டதற் 	‘உடம்ெபல்லாம்	ெந ப்பால்	 ட்டான்
சிங்களவன்	என் 	சட்ைடைய	கழற்றிக்	காட் 	அ தார்.	நடந்த	கைதெயல்லாம்
ெசால்லிக்	கதறினார்.	ைகவிரல்	நகத்ைத	மட் ம்	ஒவ்ெவான்றாக
ண் த்தார்களாம்	பாவிகள்.

அதலாம்	 டத்	தாங்கிக்	ெகாள்ேவன்;	சிங்களன்	ேபண்டைத	ைகயிட் 	வாரச்
ெசால்லி	அ த்தார்களாம்.	ஒவ்ெவான்றிைனயாய்	வந் 	ெசால்லி	கதறி	கதறி
அ தார்.	இந்த	ைகைய	ெவட் வி கிேறன்	என் 	ெசால்லி	ெசால்லி	 த்தார்.



ஒ 	கட்டத்தில்	ெபரியண்ணன்	உள்ேள	வர	-

அவைர		ைபத்தியமாக	கண்டபிற 	தான்	ேவ 	வழியின்றி	அண்ணி ம்
ழந்ைதக ம்	என்ன	ஆனார்கள்	என்ப 	பற்றி ம்,	அப்பா	இறந் விட்ட	விவரம்

பற்றி ம்	ெசால்லேவண் 	வந்த .	அன் 	அதலாம்	ேகட் விட் 	தாள யாமல்
‘இந்த	மண்ேண	எனக் 	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லிவிட் 	ெத 	ேநாக்கி	ஓ யவர்
தான்;	இன் ம்	எங்கி க்கிறார்	என் 	ெதரியா .

இ 	என்	ஒற்ைற	வீட் ன்	கைத	எனில்,	இன் ம்	எத்தைன	எத்தைன	வீ கள்,
எத்தைன	எத்தைன	மனிதர்கள்	எல்லாேம	இந்த	சிங்களனின்	 யநல	ெவறியால்
எப்ப 	மண்ேணா 	மண்ணாகப்	ேபானார்கள்	ெதரி மா?????????
கண்ணீர்	வந்தாேல	தாங்காத	உற கைள	ரத்தசகதியாக	பார்ப்பெதன்ப 	எத்தைன
ெகா ைம?	அதன்	பின் ம்	ஏனிந்த	உயிர்	ைவத் 	இத்தைன	காலம்	இ ந்ேதன்
ெதரி மா???”
நான்	ஏெனன்ெறல்லாம்	ேகள்வி	ேகட்கவில்ைல,	அவள்	எ 	ெசய்தா ம்	சரி	என்
எண்ணியி ந்ேதன்.

“இேதா	பார்…..”

எைதேயா	எ த் க்	காண்பித்தாள்.	உற் ப்	பார்க்ைகயில்	எ ம்ெபன் 	ெதரிந்த .
கண்கலங்கி	கண்ணீர்	வர	அைத;	அழெவான் ம்	அவசியமில்ைல	இனி	என்ப
ேபால்	 ைடத் க்	ெகாண் ,	அவேள	‘இ 	யாரி ய 	ெதரி மா?’	என்றாள்
அதற் ள்	விமானம்	தைர	இறங் வதற்கான	அறிவிப் 	வந்த .	அந்த	பணிப்ெபண்
ஓ வந் 	 ன்னி ந்த	இ க்ைகயில்	எதிேர	அமர்ந் க்	ெகாண்டாள்.	எல்லாம்
தயார்	என்ப 	ேபால்	–	ைககாட் 	கண்ணைசத்தாள்.

மாதங்கி	அவசரமாக	எ ந் 	கழிவைறக் ள்	ேபாக’	 ம்மா	த ப்ப 	ேபால்	அந்த
பணிப்ெபண்	எ ந் 	‘ஏய்	என் 	ேபாகிறாய்	ேபாய்	அமர்ந் ெகாள்	என் 	ெசால்ல,
அவள்	அவசரம்	என் 	ஏேதா	ெசால்லிக்	ெகஞ் வ ேபால்	பார்ப்ேபார் ன்
ந த் விட் 	கழிவைறக் ள்	ேபானவள்	விமானம்	தைர	இறங் ம்	வைர	ெவளிேய
வரேவ	இல்ைல.
நான்	பதற்ற ற் 	உள்ேளப்	பார்க்கப்	ேபாக,	அந்தப்	பணிப்ெபண்	எைன	த த்
உள்ேள	ேபாகாேத	என் 	சப்தமாக	ெசால்லிவிட் 	‘அவள்	இ க்ைகயில்	ேபாய்	பார்’
என் 	ெமல்லமாக	கி கி த்தாள்.
நான்	ேவகமாக	வந் 	அவள்	இ க்ைகயில்	பார்த்ேதன்.	அந்த	ைப ம்	ஒ
க த ம்	இ ந்த .	அந்த	ைபயில்	சில	காெணாளிகளின்	 ந்தட் கள்
இ ந்தன.	அைத	எ த் 	 ரிதமாக	என்	ெபட் யில்	ைவத் க்	ெகாண்ேடன்.
க தத்ைத	ப த் 	விவரம்	ெதரிந் க்	ெகாண்ேடன்.	விமானம்	நின்ற ம்	அவள்



வ வாளா	என் 	பார்க்க	கழிவைற	பக்கம்	ேநாக்கி	எ ந் 	ேபாேனன்.	அந்த
பணிப்ெபண்	வந் 	விைரவாக	இறங்கிவி 	என் ம்,	 தலாக	இறங்கி	ஓ வி
என் ம்	மட் ம்	ெசான்னாள்.
ஏன்	என் 	ேகட்ேடன்.	இந்த	விமானம்	இன் ம்	ஒ சில	மணித்	 ளிகளில்
ெவ க்கப்	ேபாகிற 	என் 	ெசால்லிவிட் ,	என்	 லம்	அந்த	காெணாளி ம்
ைகப்படங்க ம்	உலக	மக்க க் 	ேசர	ேவண் ெமன் ம்	ஒ 	காகிதத்தில்
எ தி	ைகயில்	ெகா த்தாள்.

நான்	மாதங்கி???	என் 	ேகட்கத்	 ணியவில்ைல.	அவேளா 	அமர்ந் ப்	ேபசக்
கிைடத்த	மணித் ளிகைள	எண்ணி	ெப மிதம்	ெகாண்டவனாய்	ஏேதா	ெசய்யப்
ேபாகிறார்கள்,	ஆனால்	காரணமாகத்	தான்	ெசய்வார்கள்	என் 	க தத்தில்
எ தியி ந்தப 	எண்ணிக்	ெகாண் 	அவர்க க் 	ஒத் ைழக் ம்	விதமாக,
சற் 	 ன்	நகந் 	அவளிடம்	 றப்ப வதாக	ைசைக	காட் விட் 	‘ேவகமாக
விமானம்	விட் றங்க	 ன்	ெசன்றவர்கைள	நகர்த்தித்		தள்ளிக்	ெகாண் 	‘ேவ
விமானம்	பி க்க	ேவண் ம்	என் 	ெபாய்	ெசால்லிவிட் 	 ன்ேனாக்கி	நடந்ேதன்.

எனக் 	 ன்	ஒன்றிரண் 	ேபர்	அவசரமாக	இறங்கிப்	ேபாகப்	பார்த்தார்கள்.
அவர்கைள	 ந்திக்	ெகாண் 	நான்	சற் 	ேவகமாக	நடந் 	அவர்க க் 	 ன்
ெசன் 	ெவளிேய வதில்	மட் ம்	 றியாக	இ ந்ேதன்.	என்ேனாட
லட்சியெமல்லாம்	அவள்	தந்தந்த	 ைகப்படங்கைள ம்	காெணாளிகைள ம்
ெகாண் ப்ேபாய்	உலகத்தாரிடம்	ேசர்ப்பதில்	மட் ேம	இ ந்த .	நான்	ெவளிேயறி
விமான	நிைலயத்தில்	 ைழந்த ம்	-
மாதங்கி	ஓ 	வந் 	விமானத்தின்	வாசலின்	 ன்	நின் க்	ெகாண்டாள்.
சட்ைடைய	கழற்றி	 ர	எறிந் விட் 	பா ங்கள்	நான்	பாம்	கட் யி க்கிேறன்
அ த்தினால்	ெவ த் வி ம்	என் 	காட் னாள்.	எல்ேலா ம்	அதிர்ச்சி ற்
அவைளப்	பார்க்க,	தாமதிக்கேவண்டாம்	ஓ 	தப்பிக்க	 ந்தவர்கள்	ஓ ங்கள்
என் 	ெசால்ல,	ேகார்ட்	 ட்	ேபாட் க்	ெகாண் 	 ன்னாள்	 தலிட	இ க்ைகயில்
அமர்ந்தி ந்த	ஒ வன்	எ ந் 	ஓடப்	பார்க்க	எட் 	அவைனப்	பி த் க்
ெகாண்டாள்.	அைசந்தால்	அ த்தி	வி ேவன்	என் 	சிவப் 	நிற	ெபாத்தாைன
காட் னாள்.

எதிேர	படாெரன	 ட	ஓ வந்த	இரண் 	 ன் 	காவலாளிகைள	ேநாக்கி	ேவண்டாம்
ப்பாக்கிைய	கீேழ	ேபா ங்கள்	என் கத்திக்	ெகாண்ேட		ைகைய	ேமேல	 க்கி

சிவப் 	நிற	ெபாத்தான்	ஒன்றிைன	காட் 	‘இனி	யார்	அைசந்தா ம்
அ த்திவி ேவன்	என்றாள்.
அவர்கள்	ெசய்வதறியா 	நின் 	பார்க்க	மீண் ம்	‘ ப்பாக்கிைய	கீேழ	ேபா ங்கள்
என் 	மிரட்ட	எல்ேலா ம்	கீேழ	ேபாட்டனர்.	என்றா ம்,	ஒ வன்	மட் ம்	சற் ம்
தயங்கா 	சடாெரன	 ன்	ஓ வந் 	வீரசாகசம்	ெசய்வ ேபால்	சரமாரியாக



மாதங்கிைய	ேநாக்கி	 ட் 	 ட் 	சல்லைடயாக்கினான்.

தமிழீழம்	என்	தாயகெமன் 	 வாசித்த	உயிர் ச்ைச	மண்ணில்	சரிந்தவாேற
நி த்திக்	ெகாண்டதந்த	மாதங்கி	என் ம்	வி தைலத்	தீ.	இ வைர
வி தைலக்காக	எறிந்த	தீபம 	அைணந் 	ேஜாதியற் 	காற்றில்	கலந் ப்
ேபான .	மக்கெளல்லாம்	அலறி	இங் ம்	அங் ம்	திண்டா 	ஓ னார்கள்.

அவள்	அந்த	சிவப் 	நிறப்	ெபாத்தாைன	அ த் வதற் ள்	உயிர்பிரிந் 	சட்ெடன
கீேழ	சரிய,	நம் வதற்ேக	இடமின்றி	அேத	கணம்	அந்த	விமானம்	ெவ த்
க் றான .	அந்த	ேகார்ட்	 ட்	ேபாட்டவ ம்	விமானத்ேதா 	ெவ த் ச்

சிதறினான்!!
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��மானம்	எப்ப 	ெவ த்த ,	ஏன்	ெவ த்த ,	வாசலில்	நின் 	மிரட் ய	மாதங்கி
யார்?	அவள்	ஏன்	அப்ப 	ெசய்தாள்	ஒன்றிற் ேம	விைட	கண் பி க்க	இயலாமல்
தவித்தனர்	லண்டன்	விமான	நிைலயத்தினர்.	

சத்தியசீலன்	 தலில்	இறங்கிக்	ெகாண்டைமயால்	யார்	கண்ணி ம்	படாமால்
அவசர	பயணிையப்	ேபால்	அங்கி ந் 	ெவளிேயறி,		காவலாலிகேளா	அல்ல 	மற்ற
யாேரா	சந்ேதகப்	ப வதற் ள்	அைலபாய்ந் 	ஓ க்	ெகாண் ந்த	மக்கேளா
மக்களாகக்	 	தப்பித் 	விமான	நிைலயத்திலி ந் 	ெவளிேயறினான்.

ெவ 	ேவகமாக	ஒ 	மகி ந் 	ேபசி	எ த் க்	ெகாண் 	ேநராக	வங்கிக்
ெசன் ,	அங் 	அவன்	 ன் 	ேசமித் 	ைவத்தி ந்த	ெமாத்த	பணத்ைத ம்
எ த் 	அெமரிக்க	டாலராக	மாற்றிக்	ெகாண் 	லண்டனிலி ந் 	விமானம்	 லம்
வான்வழி	ேபாகாமல்,	ேவெறா 	மகி ந் 	பி த் 	தைரவழிேய	லண்டைனக்
கடந் 	ேவெறா 	ஐேராப்பா	நாட் ற் 	ெசன் 	அங்கி ந் 	மாதங்கி	ெகா த்த
அத்தைன	 ைகப்படங்கள்	காெணாளிகைள	இைணயம்	 லம்	பதி 	ெசய் 	சில
க்கிய	நண்பர்க க் 	அ ப்பினான்.

அ ப்பிவிட் 	அவர்கைள	அைழத் 	இங்ஙனம்	இங்ஙனம்	நடந்தெதன் ம்	இனி
அவசரத்	திட்டமாக	ேவ 	என்னெசய்யப்	ேபாகிேறாம்	என்ற	தகவல்கைள ம்
ெதரிவித் விட் 	அங்கி ந் 	இந்தியா	ஏர்ைலன்	 லம்	ெசன்ைன	வந்
இறங் கிறான்.

——————-*——————-*——————-

��தங்கி		ஏன்	அந்த	விமானத்திற் 	ெவ 	ைவத் 	தகர்க்க	வந்தாள்,	யார்	அந்த
விமானத்திற் ள்	பயணித்தார்கள்,	அந்த	ேகார்ட்	 ட்	ேபாட் ந்த	ஆசாமி	யார்,
ஏனவைனஅவள்		ெகாள்ளேவண் ம்,	அவள்	அந்த	சிவப் 	நிற	ெபாத்தாைன
இயக்கிடாத	ேபா ம்	ேவ 	யார்	அந்த	விமானத்ைத	ெவ க்கச்	ெசய்தி ப்பார்கள்’
என்ற	எல்லா	விவர ம்		பின்னர்	அந்த	காெணாளிகைள	கண்ட ம்	சத்ய
சீல க் ம்	அவ ைடய	நண்பர்க க் ம்	 ரிய	வந்த .	

நண்பர்கள்	நடந்த	நிகழ் கைள	எல்லாம்	பார்த் ம்	மற்ற	இதர	விடயங்கைள
ேகள்வி ற் ம்	திைகத் ப்	ேபானார்கள்.	ரகசியமாய்	ஓரிடத்தில்	ெமாத்தப்ேப ம்

னார்கள்.	காெணாளி	மற் ம்	 ைகப்படங்கைள	எல்லாம்	ஒவ்ெவான்றாக
அலசிப்	பார்த் 	அைவகைள	எப்ப 	மக்களிடம்	ெகாண் 	ேசர்க்கேவண் ம்
என்பைத	எல்லாம்	தீர்மானித் க்	ெகாண்டார்கள்.

இைடேய	சில	காட்சிகைள	பார்க்க	இயலாமல்	ைகைவத் 	மைறத் ம்	வாய்விட்



அழ ம்	ெசய்தார்கள்.	இனி	என்	உயிேர	ேபானா ம்	ேபாகட் ம்	இதற் 	ஒ 	
கட் ேய	தீ வெதன் 	உ தி	ஏற்றார்கள்.
இனி	வீ 	உற 	உலகம்	நியாயம்	தர்மம்	அத்தைன ம்	மறந் 	 றப்பட்டார்கள்.
அவரவ க் 	பிரித் க்	ெகாள்ளப்	பட்ட	அவரவர்	கடைமகைள	ஆற் வைத	தன்
லட்சியமாக ம்	ஈழம்	ஒன் 	மட் ேம	அவர்களின்	இ தி	ெவற்றி	என் ம்
தீர்மானங்கள்	ெகாள்கின்றனர்.

அதன்	 தல்	ப யாக,	 ழந்ைதகள்	சிதறி	சக்ைக	சக்ைகயாக	வாரிப்
ேபாட்டதிலி ந் ,	மாதங்கியின்	அண்ணன்	பயித்தியமாய்	திரிந்த 	வைர,
மலர்விழி	வயி 	கிழித் 	கர்ப்பத்திலி ந் 	 ழந்ைதைய	எ த் 	 ட் ப்	ேபாட்ட
தல்,	சின்ன	வய 	ைபயன்க க் 	சட் 	கழற்றிப்	பார்த் 	ெவ 	ைவத்த 	வைர,

கணவனின்	கண்	 ன்னாள்	மைனவிைய ம்,	பிள்ைளகளின்	கண்	 ன்னாள்
ெபற்ெற த்தத்	தாைய ம்	கர்ப்பழித்த 	 தல்	மாதங்கி	ெவ த் ச்	சிதறி
ெசத்த 	வைர	எல்லா ம்	சாட்சிகேளா 	கல் ரி	மாணவத்	தைலவ க்
நண்பர்களால்	காண்பிக்கப்ப கிற .

பிற 	அவன்	 லம்	இதர	கல் ரி	நண்பர்கைள ம்	அைழத் ப்	ேபசி	சாட்சி
விவரங்கள்	காண்பித் ,	ெமல்ல	அ 	தமிழகத்தின்	ெமாத்த	கல் ரிக் ம்	பரவி,
தமிழக	இைளஞர்	அணிக் த்	ெதரியப்	ப த்தப்	பட் ,	அவர்கள்	ஒ றம்	பைட
ழ,	ம றம்	மைட	உைடத் 	வ ம்	ெவள்ளத்திைனப்	ேபால்	கல் ரி	மாணவர்கள்

திரண் 	வர;	எல்லா	ஏற்பாட் ைன ம்	ெவளிேய	யாைர ம்	அறியவிடாமல்	ெசய் க்
ெகாண் 	தி ெரன	ெவ த்த	ெவ ண் ப்	ேபால	ஓர்தினம்	நிர்ணயிக்கப்	பட் ,	
அன் 	தமிழகம்	 க்க	ெவ க்கிறெதா 	ஈழத்திற்கானப்	 ரட்சி.
அைனத் க்	கல் ரிக க் ம்	பஞ்சினில்	பரவிய	தீ	ேபாலப்	பரவி,	காட்சிகள்
ஆங்காங்ேக	ஒட்டப்	பட் 	காண்ேபார்	மனைதெயல்லாம்	கண்ணீரால்	 ட் க்	கதற
ைவத்தனர்	இைளஞர்	பைடயினர்.

இ வைர	எங்ேகா	இலங்ைகயில்	சண்ைட	என் 	ேகட் ந்த	மக்க க் ம்
மாணவர்க க் ம்,	சண்ைட	ஈழத்தில்	என் ம்	அ 	தன்	மக்க க்கான	இழப்
மட் ேம	என் ம்	அறிவிக்கப்	பட	-
தான்	உண் ;	தன்	ப ப் ண் 	என்றி ந்த	மாணவர்க க் ,	 ழந்ைதகள்	இப்ப
ெசய்யப்	பட் ள்ளார்கள்,	அக்காத்	தங்ைககள்	இப்ப 	ெசய்யப்	பட் ள்ளார்கள்,
தாய்மார்கள்	வேயாதிகர்கள்	இப்ப 	வன் ைறக் ம்	வன் ணர்சிக் ம்	ஆளாக்கப்
பட் ள்ளார்கள்	என்ப 	ஆதாரத்ேதா 	அறியப்	பட	ேகாபத்ைத
அடக்க யவில்ைல	அவர்களால்.
ெமாத்தக்	கல் ரி	மாணவக ம்	ஓரிடத்தில்	தன்	 ய	சிந்தைனேயா 	யார்
தைலைம ம்	இன்றி	ஒன் 	ஈழத்திற்ெகன	ஒட் ெமாத்தமாய்	ெகா



பி த்தனர்.	தீர் 	இங்ேக	நிர்ணயிக் ம்	வைர	ப ப் 	கிைடயா 	கல் ரி	கிைடயா
ஒன் ம்	கிைடயா 	என் 	பகிரங்கமாக	அறிவித்தனர்.	மீறி	எங்க க்கான
ேகாரிக்ைக	நிைறேவறா	விட்டால்	சாக ம்	 ணிேவாம்,	அவசியப்	பட்டால்
சாக க்க ம்	 ணிேவாெமன் 	மிரட்டாமல்	தன்	 ணிவிைன	ஒர் ைமயினால்
காட் னர்.
தமிழக	 ைள	 க்ெகல்லாம்,	பட் ெதாட் ெயல்லாம்,	எங் 	காணி ம்	ஈழத்
ைகப்படங்க ம்,	ைகயின்றி	காலின்றி	தைலயின்றி	நிர்வாணப்	ப த்தப்	பட் ,
உடல்	சள்ளைடயாக்கப்	பட் ,	 ழந்ைதயின்	தைல	 ட	சிதற க்கப்	பட்
பார்ப்பதற்ேக	உடம் 	 ம்	படங்க ம்,	அங் 	நடந்த	அத்தைன
ேபார்க் ற்றத்திற் ம்	ஆதாரம்	காட் ம்	விதமாக ம்	ஒவ்ெவான்றிைன ம்
ெசய்தனர்.

மக்கள்	ஆங்காங்ேக	நடந்தைத	கண் த்	 த் 	ெவறி	பி த் 	எ ம்	விதமாக
அத்தைன	இைளஞர்க ம்	தன்னாலியன்றைத	ெசய்தனர்.	அவரவ க் 	இட்ட
கட்டைளப்	ப 	அவரவர்	ெசயலாற்றினர்.	ஆண்	ெபண்	ெபரியவர்	சின்னவர்	என்
எல்ேலா மாய்	ஒன் 	ேசர்ந் 	ஈழம்	என் ம்,	தமிழர்	என் ம்	ஒேரெயா 	ஒற்ைறக்
ைடக் ள்	நின்றனர்.

பாவாைடச்	சட்ைட	ேபாட்ட	ெபண் ழந்ைதகள்	 ட	தனித்தனியாக	நின்
ேகாஷெம ப்பி,	ெபரிேயார்க க் ம்	இைளய	ச தாயத்திற் ம்	 	பலமாக
நின்றனர்.	எந்த	 ள்ளியி ம்	அடங்கி	விடாமல்,	யார்	ெசால்வைத ம்
ெகட் விடாமல்,	எதற் ம்	பயந்ேதா	விட் க்	ெகா த்ேதா	 யநலம்
ெகாண்ேடாவிடாமல்	ெமாத்த	கல் ரி	மாணவர்க ம்	களத்தில்	இறங்க;	விஷயம்
தீ	ேபால்	பரவி,	கல் ரி	 லமாக	மட் மின்றி		ஊடகங்கள்	வாயிலாக ம்	அண்ைட
மாநிலத்திற்ெகல்லாம்	தகவல்	ெசன்றைடந் ,	இரக்கப்	பட்ட	மனெமல்லாம்,	மனிதம்
நிைறந்த	மனெமல்லாம்	‘களத்தில்	இறங்கி	ஈழத்திற்ெகன	பரிந் ப்	ேபசிய .

ஒ 	கட்டத்தில்	காவலாளிகள்	அர 	சார்ந்தவர்கள்	 ட	மாணவர்களின்	நியாயம்
ரிந் ,	மக்களின்	எ ச்சி	 ரிந் 	‘அங் 	நடத்தப்	பட்ட	ெகா ைமகள்
அத்தைன ம்	அறிந் ;	அந்த	 ேராகத்திற் 	ஒ 	 	கட்ட	இ ேவ
சமயெமன்ெறண்ணி	தன்	ேகாபக்	கண்கைள	 க்	ெகாள்ள;	நா 	 க்க
ெவ க்கிறெதா 	ஈழப்	 ரட்சி;	ஸ்தம்பித் 	ேபாகிற 	இந்திய	அர !

மாணவர்கள்	ெமாத்தேப ம்	ஒன் 	திரண்டனர்.	இைளஞர்கள்	ஒ வ ம்
எக்காரணம்	ெகாண் ம்	அசர	வில்ைல.	விடயம்	கட் ப்	ப த்த	இயலாமல்	ேபாக
ெசன்ரல்	ேபாலிஸ்	வந் 	தமிழகத்தில்	 விய	ஆரம்பிக்கிற .	ெமாத்தேப ம்
சத்திய	சீலன்	இ க் ம்	கல் ரிைய	 ற் ைக	இ கிறார்கள்.	ஆங்காங்ேக	144
சட்டம்	ேபாடப்	ேபாவதாக	அறிவிக்கப்	ப கிற .

என்றா ம்,	யாரால்	எ 	நடக்கிற ,	யார்	இைத	 தல்	ஆரம்பித்தார்கள்,	யார்	யார்



ட் ,	யார்	இதற்ெகல்லாம்	 லக்	காரணெமன் 	ஒன் ேம	ெதரிய	வாய்ப்பின்றி
ெமாத்த	மாணவர்க ம்	இைளஞர்க ம்	ஆண்ெபண்	ச கெமன	ெமாத்தப்	ேப ம்
தமிழராய்	மட் ம்	கிளர்த்ெத ந் 	நிற்க;	வானம்	ேநாக்கி	 தல்	எச்சரிக்ைகயாய்
ப்பாக்கிக்	ெகாண் 	 கிற 	மத்தியக்	காவல்	 ைற..

	

	



�����	–	16
பீரங்கிக்ேக	 ணிந் விட்ட	தமிழினம்	 ப்பாக்கிக்காகவா	பயம்	ெகாள் ம்.
மார்ைப	விரித் க்	காட் 	நின்றனர்	எல்ேலா ம்.

யாைரச்	 டப்ேபாகிறாய்	என்ைனச்	 கிறாயா?	 	 ..	என்ைன	 	இவைன
	எங்கள்	எல்ேலாைர ம்	 ட் விட் ப்	ேபா.	என்ன	கிைடத் வி ம்	உனக் ,

எங்களின்	பிணம்	வழிெயங் ம்	இைரந் க்	கிடக்க	அதன்மீேதறி	ப த்
உறங்கினால்	உறங்கிவி வாயா	நீ?
உறங்கிவி வாெயனில்	ம்ம்	 ……………..”	ஒ வன்	உரக்க	கத்த	ஒ 	 ட்டேம
அவன்	பின்	 ரல்	ெகா த் 	மார் 	காட் 	நின்ற .

“உன்	 ழந்ைத	ஒன்ைற	ஒ 	ைகயில்	 க்கி	வானத்திற் 	காட் 	ெபாட்
ெபாட்ெடனச்	 ட்டால்	அப்ேபா	ெதரி ம்	உனக் 	உயிரின்	வலி ம்	வி தைலயின்
விைல ம்	என்னெவன் !!”

அந்த	 ட்டம்	மீண் ம்	வலிேயா 	ேபச;	காவலாளிகள்	ஒ 	அ 	பின்ேன	விலகினர்.
இ 	உணர்ச்சிவயப்	பட்ட	 ட்டமல்ல,	சிந்தித் 	சிந்தித் 	அ 	அ 	ேவ
வழியின்றி	நரம் ப்	 ைடத்ெத ந்த	மக்கள்	சக்தி	என் 	அவர்க க் த்
ெதள்ளனேவ	விளங்கிற் .

ஆயி ம்,	காவலர்கள்	கட்டைளக் 	உட்பட்டவர்கள்	என்பதால்	ேவெறா வன்	மிக
ேவகமாக	 ன்வந் 	 ப்பாக்கிெய த் 	மாணவர்களின்	கால்	பார்த் ச்	 ட;
சற் ம்	அசராத	அந்த	மாணவனில்	ஒ வன்	எ றி	 ப்பாக்கிைய	அவனிடமி ந்
பறித் 	‘உனக் 	 டத்	தாேன	ேவண் ம்	இேதா	நான்	 கிேறன்,	 ஷ் ம்!!
ஷ் ம்!!	 ஷ் ம்!!	 ன் 	மாணவர்களின்	காைலப்	பார்த் 	அந்த	மாணவேன
ட்டான்,	“ேபா மா	ேபா மா..	இேதா	 ஷ் ம்!!	அவன்	தன்	காலி ம்	 ட் க்

ெகாண்டான்,	இன் ம்	பார்க்க	ேவண் மா	 ஷ் ம்!!	தன்	ஒ 	ைகயில்	இன்ெனா
ைகயினால்	 ப்பாக்கி	 ைனைய	ைவத் 	அ த்திச்	 ட் க்	ெகாண் 	ைகயில்
ரத்தம்	ெசாட்டச்	ெசாட்ட	ேபா மா	ேபா மா	என்றான்.

அதற் ள்	சத்தியசீல க் 	ஒ 	ெபாறி	தட் ய ,	உயிைர	திரியாக்கி	 ப்பாக்கியில்
இட்டானவன்,	ஓ ச்	ெசன் 	அந்த	மாணவனிடமி ந் 		அந்த	 ப்பாக்கிையப்
பி ங்கினான்,	 ஷ் ம்!!	 ஷ் ம்!!	 ஷ் ம்!!		தன்	இரண் 	காலில்	மாறி	மாறி
ட் க்	ெகாண்டான்,	மக்கெளல்லாம்	அவைன	காப்பாற்ற	ஓ 	வந்த ..,	“யா ம்

அைசய	ேவண்டாம்,	நமக் 	நம்	உயிர்	ெபரிதல்ல,	நம்	வி தைல	 க்கியம்’	என்
அவன்	‘ேபசிக்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	மாதங்கி	விமானத்தில்	உடன்வ ைகயில்
ேபசிய ம்,	 ழந்ைதகைள	சிங்களன்	ெகான்ற ம்,	ெபண்கைள	எல்லாம்	பாலினக்



ெகா ைமக் 	ஆளாக்கி	 ன் த்தப்	பட்ட ம்,		கா களில்	தமிழைர	இ த்தி
தமிழர்	வாழ்ந்த	இடத்திெலல்லாம்	சிங்களக்	 மக்கைள	அமர்த் வ ம்	என
எல்லாம்	ஒவ்ெவான்றாய்	நிைனவில்	வர	-
தன்	ெநற்றியில்	 ப்பாக்கிைய	ைவத்தான்;	கைடசியாய்	“காவலாலிகேள	இேதா
என்	உயி ம்	இனி	எம்	வி தைலக் 	 ச்சம்,	எம்	தாகம்	தமிழீழ	தாயகம்’	என்
ெசால்லி;	 ஷ் ம்!!	 ப்பாக்கி	ெவ த் 	ரத்தம்	எதிர்	 ைனயில்	பாய	சத்யசீலன்
உயிரற் 	கீேழ	வி ந்தான்.	காவலாளிகள்	 ப்பாக்கிைய	ேபாட் விட் 	ஓ
அவைனத்	 க்க	எல்லாம்	ேநர 	ஒளிபரப்பாக	ஊடகம்	 லம்	உலகம்	 க்கக்
காட்டப்	பட்ட .	ஒவ்ெவா 	நகர் ம்	ெசய்தியாக்கப்	பட்ட .

த்தனர்	உலகமக்கள்.	ஆங்காங்ேக	பைட	திரண்டனர்	தமிழர்கள்.
அத்தைனைய ம்	பதி 	ெசய் 	இைணயம்	 ம்	ஒளிபரப்பி	அதன்	 லம்
தங்களின்	நியாயத்ைத	உலகின்	பார்ைவக் 	விளக்கி	 ன்ைவத்தனர்.
அ த்த த்த	வினா களில்	ஒவ்ெவான்றாய்	பரவி	இந்தியாவின்
ைல க்ெகங் ம்	இ 	மட் ேம	தைலப் ச்	ெசய்தியான .

ஆங்காங்ேக	ஒ சிலர்	மாணவர்களின்	ேபாராட்டத்ைத	பலப்	ப த் ம்	விதமாக
உயிேரா 	தீக் ளித்தனர்.	 ம்பமாக	மா யில்	இ ந் 	 தித் க்	காட் னர்.
இனி ம்	தக்க	நடவ க்ைக	எ க்கவில்ைலெயனில்	இனி	பிணக் வியல்கேள
ெத ெவங் ம்	கிைடக்கப்	ெப ெமன் 	எச்சரிக்ைக	வி த்தனர்.	இ 	ஈழ
வி தைல	கிைடக் ம்வைர	நீ க் ம்	என் 	அறிவிப் 	ெசய் 	 வெரல்லாம்	ஒட்
தன்	கண்ணீைர	விளம்பரப்	ப த்தினர்.	உலகநா கள்	இைவகைள	எல்லாம்
ேகள்வி ற் 	ெதாைலகாட்சிகளின்	 லம்	கண் 	பதறி	அவசர	நடவ க்ைக
ெய க் ம்	படலாமாக	உடன யாக	ஒன் 	 ய .

ஐ.நா	தைலயிட் 	விசாரித் ,	தமிழ க் 	எதிராக	நடந்தைவயில்	அதிகபட்சம்
ேபார் ற்றேம	என் ம்	உடேன	அரைச	கைளத் 	உரியவர்	ேமல்	தக்க	நடவ க்ைக
எ க் ம்ப ம்,	சம்மந்தப்	பட்ட	அைனவைர ம்	சர்வேதச	 ற்றவாளி	 ண் ல்
அைடக் மா ம்	ெதள்ளத்	ெதளிவாக	 றிப்பிட் 	பகிரங்கப்	ப த்தி	உலக
நா க க் 	அறிக்ைக	விட்ட .	சிங்கள	அர 	எத்தைன	 ண் ய த் ம்
தீவிரமாய்	ம த்த 	உலக	நா கள்.

இத்தைன	நடந்தபின் ம்	அம்மக்க க் 	சிங்கள	அரசால்	வி 	கிைடக்கா .
கிைடத்தா ம்	அ 	அ ைமத்தனம்	ெகாண்டதாகேவ	இ க் ம்.	அதைன
காட் ம்,	ஒ 	ஆதி	ெமாழி	ெகாண்ட	இனம்,	தனிேய	வாழ	த தி ள்ள	ஓர்
இனம்,	இத்தைன	ேகா 	மக்கள்	ெதாைகைய	ெகாண்ட	ஓர்	இனம்	ெவ
நிச்சயமாய்	தனிநாடாக	வி தைல	ெபற	 	உரிைம ம்	பல ம்
ெகாண் ள்ளெதன் 	உலகநா கள்	அத்தைன ம்	சிபாரி 	ெசய்தன.

இந்தியா	ெபா த் ப்	பார்த் 	தன்	பைடைய	ெமாத்த ம்	பின் க்ெக த்த .



ேபார் ற்றம்	ெவட்டெவளியாக	அம்பலமாக,	தான்	இனி	இலங்ைக	அர க் 	 ைண
நிற்கப்	ேபாவதில்ைல	என் ம்,	அதர்ம	வழியில்	ேபாரிட் 	மக்கைள	அழித்தைமயால்
தான்	இனி	தன்	உதவிகைள	அைனத்ைத ம்	ரத் 	ெசய் க்	ெகாள்ளப்
ேபாவதாக ம்,	தமிழ்	மக்க க் 	தனிநா 	த வெதான்ேற	அவர்க க்
பா காப்பிைன		அளிக்கவல்லெதன் ம்	திட்டவட்டமாக	அறிவித்த .

தமிழர்கள்	வானம்	பார்த் 	ைக ப்பினர்.	இந்தியக்	ெகா 	கண் 	நிமிர்ந் 	நின்
வணக்கம்	ெச த்தினர்.	இந்தியா	என்	ேதசம்;	எம்	மக்களின்	நல க் 	 ைண
ேசர்த்த	இந்தியர்	எம்	சேகாதரர்கள்	என் 	ேமைடகளில்	 ழங்கினர்.

உலக	நா கள்	இந்தியாவிற் 	வாழ்த் க் றி	ஐ.	நா	ைவ	 ன்னிைல	ப த்தி
சிங்களத்ைத	தனியாக ம்	தமிழர்கள்	வா ம்	ப தியிைன	தனியாக ம்	ேவ
ேவ 	நா களாக	அறிவிக்கக்	 றின.	உலக	தமிழர்கள்	தன்	ஒட் ெமாத்த
நன்றிைய ம்	உலக	நா க க் த்	ெதரிவித் 	‘இந்தியாைவ	தன்	சேகாதர
ேதசெமன் 	ெகாண்டா னர்.
தமிழீழ	ேதசம்	அைமப்பதன்	ேபரில்	தைலவர்	ேபச் வார்த்ைதக் 	அைழக்கப்	பட்
பதிைனந்திற் ம்	ேமற்பட்ட	நா களின்	பிரதிநிதிகள்	 ய	 ட்டத்தில்	ெவ
மனிதம்	மிக்கவராக ம்,	 ேராகம்	இைழத்தவைன ம்	மன்னிக்கத்	தக்கவராக ம்
ேப கிறார்.	‘தண்டைனக் ரிய	‘சிங்கள	அர 	சார்ந்ேதாைர	மன்னித் 	விட் விட
ேவண் 	ெமன் ம்,	ஆர்மி	ெசய்த	தவ களால்	அப்பாவி	மக்கள்	ஒ ேபா ம்
தண் க்கப்படக்	 டாெதன் ம்,	அரசின்	தவறான	அ ைறக் 	ெபா மக்கள்
ெபா ப்பல்ல	என் ம்,	இனி	வா ம்	எம்	எஞ்சிய	மக்கேள ம்	நிம்மதி ம்	மகிழ் ம்
ரித்தி க்கத்	தக்க	நாங்கள்	வா ம்	‘தமிழிழீழம்’	வைர	எங்கள்	ேதசெமன்

அறிவித்தால்	ேபா ெமன் ம்,	அவர்கள்	ஆ மிடத்ைத	இலங்ைகயாக	அவர்கேள
ஆண் க்	ெகாள்ளட் ெமன் ம்	 ற,	‘தமிழரின்	ெப ந்தன்ைம ம்,	இத்தைன
நடந் ம்	எஞ்சிய	மக்க க்காக	சிந்தித்த	நியாயம்	வ விடாத	மன ம்	உலக
மக்களிடத்தில்	ெமாத்த	தமிழினத்திற்ேக	ெப ைமைய	ேசர்த்த .

மன்னிப்பிைன	ஏற் க்	ெகாண்ட	சிங்கள	அர ம்,	காலத்தின்	 ழலில்	நாங்க ம்
கட்டாயத்திற் 	தள்ளப்	பட்ேடாம்	என்றா ம்,	நடந்தைவ	ேபார் ைற	சார்ந்ததன்றி
தமிழர்	ேமல்	எங்க க் ம்	எந்த	தனிக்	ேகாப மில்ைல.	அவர்	 மிைய	அவர்
ஆளட் ம்	எங்கள்	இலங்ைகைய	நாங்கள்	ஆண் க்	ெகாள்கிேறாம்”	என் ம்
ழங்க	-

பட்டா 	ெவ த்த 		வி தைலயின்	ஆரவாரம்	ஊெரங் ம்	பரவிய .	 தந்திரத்ைத
தன்	மண்ணில்	ெபற் விட்ட	சந்ேதாஷம்	உள் ரப்	ெபாங்கிய .	உலகெமங் ம்
அகதிகளாய்	திரிந்த	தமிழெரல்லாம்	ஈழம்	ேநாக்கி	உடன யாகத்	தி ம்பினர்.
வராதவர்க ம்	அன் 	கரம்	ெகாண் 	வரவைழக்கப்	பட்டனர்.	தமிழீழக்	ெகா 	ஓர்
நல்ல	நாள்	பார்த் 	வானில்	கனகம்பீரமாக	பறக்க,	தைலவர்	கண்களில்	ெப கிய



நீர் ளிேயா 	மாவீரர்கைள	நிைனத் 	மன கி	நிற்க;	இந்திய	பிரதமர்,
இலங்ைக	அதிபர்,	உலக	நா களின்	இன்னபிற	தைலவர்களின்	 ன்னிைலயில்,
தமிழக	 தல்வ ம்	அ கில்	நின் 	எல்ேலா ம்	ேசர்ந் 	எ ப்பிய	கரெவாலியின்
ஆராவரத்தில்	‘தமிழீழ	ேதசம்’	வி தைலப்	ெபற்ற	சேகாதரத் வ	நாடாக
அறிவிக்கப்	பட	 தந்திர	இைச	 ழக்கத்தின்	மத்தியில்	ெப ங்கம்பீர்மாய்
ஒலித்ததந்த	சத்யசீலனின்	கவிைதெயான் 	-
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�����	����������;	�����	����������
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